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Jaarverslag VGSABIC-IP 2019 

Bestuur 
Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 april 2019 was het bestuur als volgt 
samengesteld: Jan Hellings (voorzitter), Nardi Boekestijn (penningmeester), Thijs Koppers 
(secretaris) en de leden: Ineke Pranger, Peter Broers, Ab Drenth, Jac Raaijmakers 
(vicevoorzitter), Carla Ligtenberg. 
Gemiddeld vergadert het bestuur eenmaal per maand. De komende jaren zullen een 
aantal bestuursleden gaan aftreden omdat ze al vanaf de oprichting actief zijn. Er zijn dus 
nieuwe bestuursleden nodig! 
Pensioenfonds. 
Willem Grin zit, als afgevaardigde van de gepensioneerden, in het bestuur van SPF en 
Jan Hellings is lid van het Verantwoordings Orgaan (VO). 
Dekkingsgraden per eind 2019:  
* actuele DG per eind december: 107,5% 
* beleidsdekkingsgraad: 105,7%. 
Bij een beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 126% kan er gedeeltelijk geïndexeerd 
worden. Over 2019 mochten we een indexatie van 0,41% bij ons pensioen bijschrijven. 
Activiteiten 
Onze activiteitencommissie heeft in 2019 weer 3x Pensioen Praat uitgegeven. We krijgen 
veel positieve reacties! 
Op vrijdag 29 november 2019 organiseerden we weer de jaarlijkse contactdag voor 
gepensioneerden met een grote opkomst. SABIC verzorgde de financiële ondersteuning. 
Presentaties waren er o.a. over het bedrijf SABIC en SABIC HPP divisie, van een notaris 
over erfrecht en levenstestament, De slag om de Schelde, presentatie pensioenfonds 
SPF. 
Leden 
Per 31 december 2019 hadden we 413 leden. 
Landelijke ontwikkelingen 
Ook landelijk gebeurt het een en ander op pensioen gebied. De Koepel Nederlandse 
Verenigingen Gepensioneerden (KNVG) is gefuseerd met de NVOG (Nederlandse 
Vereniging Organisaties voor Gepensioneerden) en heet voortaan Koepel 
Gepensioneerden (KG). Zie ook www.koepelgepensioneerden.nl  
Via dit kanaal worden we goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen 
we ook een stem laten horen richting regering, met name over het behoud van de 
koopkracht van gepensioneerden. De KG heeft ook een vertegenwoordiging in de 
klankbordgroep voor het nieuwe pensioenstelsel. 
Communicatie 
Het bestuur van uw Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP zal zich ook in het komende 
jaar blijven inzetten voor de leden.  
Door Pensioen Praat, e-mails/post aan de leden en onze website www.vgsabic.nl 
proberen we iedereen op de hoogte te houden. 

 
Thijs Koppers, secretaris 


