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         Oktober 2020 

 

Beste leden, 

Vanwege de Coronacrisis waren we helaas genoodzaakt om de Algemene Leden 

Vergadering die in april stond gepland, af te gelasten. Omdat we als vereniging 

officiële, door de notaris goedgekeurde statuten hebben, mogen we formeel de ALV 

niet langer dan een half jaar uitstellen. Tot en met oktober dus. 

Ook op dit moment is het niet verantwoord om een vergadering met vele leden, die 
allemaal al wat ouder zijn, te organiseren. Vandaar dat ook de gecombineerde 
Contactdag / ALV komt te vervallen. De ALV komt nu in de vorm van een digitale 
hoeveelheid informatie met de mogelijkheid om via onderstaande e-mail adres 
opmerkingen en/of vragen aan uw bestuur te richten. (admin@vgsabic.nl ) 
 
De jaarlijkse update van SPF is ook digitaal. U hebt hierover bericht ontvangen. De 
video kan worden bekeken via:  
https://www.youtube-nocookie.com/embed/ShAwoeLZlFk 
 

Zoals gebruikelijk worden de financiële gegevens niet openbaar gemaakt. Normaal 

zijn deze tijdens de vergadering in te zien, we zullen deze gegevens bij de eerste 

gelegenheid aan u voorleggen. Wel vindt u de verklaring van de door u gekozen 

Kascommissie over het gevoerde financiële beleid en een kort verslag van onze 

penningmeester. 

Rest ons de wens uit te spreken dat we zo spoedig mogelijk weer een gezellige 

bijeenkomst zullen kunnen organiseren 

 

 

Bestuur VG SABIC-IP 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@vgsabic.nl
https://www.youtube-nocookie.com/embed/ShAwoeLZlFk
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In Memoriam: 
 
Helaas zijn de volgende personen tussen november 2019 en oktober 2020 
overleden. 
 

Moge zij rusten in vrede. 
 

 

Adm.no. Naam Geboorte datum Overlijdens datum 

1010132596 De heer TJA de Groot 21-3-1954 24-7-2020 

1010132626 De heer W Minderhout 16-12-1952 13-7-2020 

1010132655 De heer S de Bruine 7-12-1953 13-4-2020 

1010132759 De heer JPE Landa 28-9-1953 19-3-2020 

1010132767 De heer WN Lagendijk 8-8-1953 13-6-2020 

1010132847 De heer AM de Nijs 16-11-1962 7-12-2019 

1010133359 De heer MJC van Bergen 30-8-1968 20-6-2020 

1010134376 De heer R Dasai 20-8-1950 21-12-2019 

1010134467 De heer D Kyriacos 3-10-1949 27-3-2020 

1010134473 De heer US Wascher 19-7-1941 1-1-2020 

1010134476 Mevrouw H van Hassel 4-9-1950 11-7-2020 

    

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja8I3mt4rQAhUCAxoKHec5ALwQjRwIBw&url=http://www.blikopnieuws.nl/file/kaars-vlam-donkerjpg&psig=AFQjCNGuYRu99EGBxAnG-cgL_aQ1GN5x1g&ust=1478188537019884
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Vervolg In Memoriam 

 

 

1010134488 De heer HJ de Graaf 22-9-1941 21-4-2020 

1010134551 De heer JC Arts 16-11-1940 17-5-2020 

1010134570 De heer JW Boesveld 26-8-1930 1-6-2020 

1010134617 De heer R Bakker 23-11-1939 6-2-2020 

1010134683 De heer C de Geus 18-7-1941 25-7-2020 

1010134759 De heer R van der Tuin 26-7-1939 28-2-2020 

1010134787 De heer H Koffijberg 5-8-1932 20-8-2020 

1010134804 De heer R Belle 17-9-1936 10-5-2020 

1010134821 De heer B Bachra 25-11-1936 8-5-2020 

1010134849 De heer HA Gras 23-9-1931 29-4-2020 

1010134901 De heer KEJ Lisapaly 25-11-1936 25-1-2020 

1010135024 De heer SCJM van Ginneke 1-7-1948 18-6-2020 

1010135185 De heer JFG van der Grift 5-4-1945 28-1-2020 

1010135209 De heer D Beck 29-4-1946 10-12-2019 

1010135247 De heer G Beets 8-10-1952 29-1-2020 

1010135266 De heer F Nowacki 3-3-1946 10-12-2019 

1010135324 De heer PS Long 13-9-1948 19-2-2020 

1010135421 De heer AJM Rooijmans 30-5-1939 19-6-2020 

1010135426 De heer PLM Leeuwenberg 21-8-1940 21-4-2020 

1010136066 Mevrouw JS Duson 25-7-1956 26-2-2020 

1010136532 De heer A Kerkmeester 5-12-1959 20-4-2020 

1010136645 De heer RACP Schrauwen 10-10-1971 18-4-2020 

1010136800 De heer H Donker 28-12-1962 28-12-2019 

1010137200 De heer WEA Wezer 6-11-1968 28-3-2020 

1010137616 De heer AE von Franquemont 3-6-1960 14-7-2020 

1010138147 De heer KS Karijoredjo 21-6-1958 19-5-2020 

1010138320 De heer W Stoelwinder 5-9-1964 10-9-2020 

1010138528 Mevrouw C Heemskerk - Fleijsman 13-4-1956 7-4-2020 

1010138856 De heer AE Pietersz 26-10-1954 3-9-2020 
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Agenda: 

 

1. Opening     Jan Hellings 

Hieronder ziet u hoe we onze ALV voor 2020 weer voor ons zagen. Helaas het mag 
niet zo zijn. Ik wil u echter toch van harte welkom heten op deze digitale ALV. We gaan 
proberen u zoveel als mogelijk in te lichten en wie weet, denkt u:  

Daar wil ik de volgende keer ook bij zijn. 
We hopen u dan ook in de loop van 2021 weer fysiek te kunnen ontmoeten. U zult het 
nu moeten doen met het nodige leeswerk op de computer. 

 
1.1 Vaststellen agenda 

2.  Huishoudelijke Zaken    Jan Hellings 

2.1   Notulen 8e ALV van 18 april 2019 

2.2   Jaarverslag 2019     

2.3   Financieel verslag 2019    Nardi Boekestijn 

2.4   Verslag kascommissie 

2.5   Verkiezing bestuur VG    Jan Hellings 

2.6   Begroting 2020 en vaststellen contributie 

2.7   Benoemen nieuwe Kascommissie 

2.8   Activiteiten Commissie    Jac Raaijmakers 

2.9   KG       Ineke Pranger 

2.10 Rondvraag 

3. Presentatie Pensioenfonds   Willem Grin   

    

Gezellig samenzijn 
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2. Huishoudelijke zaken: 
 
 
In de bijlagen kunt u alles lezen over de onderstaande onderwerpen: 
 
Notulen vorige ALV 
 Zie bijlage 1 
 
Jaarverslag 2019 
 Zie bijlage 2 
 
Financieel verslag 2019, begroting 2020, contributie 
 Zie bijlage 3 
 
Verslag Kascommissie 2019, benoeming nieuw lid Kascommissie 
 Zie bijlage 4 
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2.5  Verkiezing en Samenstelling Bestuur: 

 

Huidige samenstelling 

Jan Hellings   voorzitter, VO 
Jac Raaijmakers  communicatie, vice voorzitter 
Thijs Koppers  secretaris 
Nardi Boekestijn  penningmeester 
Peter Broers   communicatie 
Ab Drenth   webmaster 
Carla Ligtenberg  communicatie 
Ineke Pranger  Koepel Gepensioneerden, communicatie 

 

Rooster van aftreden: 

 

Aftredend dit jaar zijn : 

 Thijs Koppers en Ab Drenth 

 Beiden zijn statutair niet meer herkiesbaar 

 Bestuur stelt voor : John Hendriks 

 Tegenkandidaten: geen 

Graag zou ik vanaf deze plek Ab en Thijs namens u van harte willen bedanken voor 

het vele werk, dat deze mannen van het eerste uur van de VG de afgelopen jaren 

hebben verzet voor onze VG. Ab heeft de website opgezet en de afgelopen jaren 

draaiende gehouden (gelukkig blijft hij dit ook voorlopig nog doen) en Thijs heeft altijd 

als secretaris gezorgd, dat wij altijd van goede info werden voorzien voor en over de 

diverse vergaderingen. Ook zorgde hij ervoor, dat we bij SABIC een goede 

vergaderlocatie hadden. Daarnaast hebben zij zich altijd actief en betrokken opgesteld  

 

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

voorzitter Jan Hellings gekozen Jan

penningmeester Nardi Boekenstijn gekozen Nardi

secretaris Thijs Koppers herkozen herkozen Thijs

vice-vz Jac Raaijmakers herkozen herkozen Jac

KG Ineke Pranger herkozen herkozen Ineke

lid Peter Broers herkozen herkozen Peter

webmaster Ab Drenth herkozen herkozen Ab

communicatie Carla Ligtenberg gekozen herkozen Carla

herkozen niet meer herkiesbaar
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in onze bestuursvergaderingen. Ik hoop, dat ik ze binnenkort als dank namens u iets 

mag aanbieden. 

U ziet waarschijnlijk ook, dat we als bestuur wederom iets kleiner zijn geworden en dat 

we volgend jaar wederom aftredende/niet-herkiesbare bestuursleden hebben. 

Het bestuur roept derhalve leden die geïnteresseerd zijn in een functie binnen het VG-

bestuur op, zich kandidaat te stellen via een mail naar het bestuur  

(admin@vgsabic.nl) of neem contact met een van de bestuursleden om eens te 

vragen wat het inhoudt om in het bestuur te zitten. Wij hebben onder andere betrokken 

leden nodig in het bestuur om mee te praten wat de komende veranderingen door het 

Pensioenakkoord voor gepensioneerden gaat betekenen.  

Ik zit namens de gepensioneerden van SABIC-IP in het verantwoordingsorgaan (VO) 

van SPF. Het VO krijgt een belangrijke rol in het komende veranderingsproces, omdat 

de overheid het individuele goedkeuringsrecht heeft ingeperkt door dit bij het VO neer 

te leggen. Ik heb uw input via onze VG dus hard nodig. 

Ineke Pranger is namens ons bij de vergaderingen van de Koepel Gepensioneerden 

om als zodanig onze belangen te behartigen in de diverse discussies over o.a. het 

nieuwe Pensioen Akkoord. 

Jan Hellings, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@vgsabic.nl
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Communicatie: 
 
Leden commissie communicatie/ redactie PensioenPraat: 
 
 Carla Ligtenberg, Ineke Pranger, Peter Broers, Jac Raaijmakers  
 
Webmaster:  
 
 Ab Drenth 
 
Via de website ( http://www.vgsabic.nl ) houden we onze leden op de hoogte van de 
belangrijkste zaken van onze vereniging. 
 
Vertegenwoordiger bij Koepel Gepensioneerden: 
 
 Ineke Pranger 
 
PensioenPraat: 
 
Het kwartaal magazine van onze VG met informatie van en over onze leden. De 
ontwikkelingen op pensioengebied worden zo goed mogelijk uitgelegd, mede door 
onze actieve deelname aan het overleg met de Koepel. 
 
Vragen, opmerkingen, ingezonden stukken zijn welkom op: 
 
  pensioenpraat@vgsabic.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgsabic.nl/
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KG Koepel Gepensioneerden (KG) 
 
KOEPEL GEPENSIONEERDEN - VERSLAG 2019. 
 
 
VG SABIC was lid van Koepel Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden (KNVG) 
en SABIC Limburg van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden (NVOG).  Dat jaar werd druk gewerkt aan een fusie van beide 
verenigingen in één met als naam Koepel Gepensioneerden (KG), start 1 januari 2020.  
VG SABIC nam deel aan elke regionale (KNVG, regio Zuid) en landelijke 
kwartaalvergadering van KNVG/NVOG. 
 
 
KG nam plaats in een klankbordgroep van gepensioneerden, senioren en jongeren, 
die overlegde met de overheid en andere belanghebbenden (zie overzicht hieronder, 
gepresenteerd door Jan Hellings tijdens de laatste contactdag). 
Omdat er pensioenkortingen dreigden door de te lage dekkingsgraden van een aantal 
pensioenfondsen  werd een actie  met radiospotjes en een handtekeningen actie  
georganiseerd om aandacht te vragen voor de achteruitgang van de pensioenen. In 
het bijzijn van de pers werd medio 2019 een petitie met ruim 45.000 handtekeningen 
aan de  overheid overhandigd, samen met de jongeren. 
Hierna werd de Koepel uitgenodigd deel te nemen in een klankbordgroep van 
gepensioneerden, senioren en jongeren, die overlegde met de overheid en andere 
belanghebbenden (zie overzicht hieronder, gepresenteerd door Jan Hellings tijdens de 
contactdag). 
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Enkele verenigingen van gepensioneerden kozen voor een gerechtelijke procedure 

om het overheidsbeleid aan te vechten. Aangezien dat een lange, moeizame en 

kostbare weg is, koos KG voor overleg met als doel een goed, geïndexeerd pensioen 

met o.a. behoud van koopkracht, een evenwichtige verdeling van de lasten tussen 

oud en jong en een aanpassing van de lage rekenrente. Achter de schermen bleef 

KG zich inzetten om pensioenkortingen voor 2020 te voorkomen, hetgeen is gelukt!  

Via nieuwsbrieven en persberichten werd VG SABIC steeds geïnformeerd. Zie ook 

www.koepelgepensioneerden.nl 

Via ons blad Pensioenpraat en www.vgsabic.nl hielden wij u elk kwartaal over deze 

landelijke ontwikkelingen op de hoogte. 

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met inekepranger@gmail.com of met de 

VG via admin@vgsabic.nl  

mailto:inekepranger@gmail.com
mailto:admin@vgsabic.nl
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Mededelingen: 

 

De Contactdag die gepland stond voor eind dit jaar is vanwege de Coronacrisis 

afgelast. 

Zodra de situatie dit toelaat zal weer een bijeenkomst worden georganiseerd. 

Ook de presentatie van SPF die tegelijk met de ALV zou worden gegeven is niet 

doorgegaan. Hiervoor in de plaats heeft men een video opgenomen, de link vindt u op 

bladzijde 2. Ik raad u aan deze te bekijken. Hier wordt ook ingegaan op het 

Pensioenakkoord.  

 

Het bestuur van de VG SABIC-IP wenst u allen een goede gezondheid toe en hoopt 

dat u gevrijwaard blijft van besmetting met het virus. Hopelijk gauw tot ziens. 

 

Bestuur VG SABIC-IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie bijlagen in mail 


