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Verslag van de 9e Algemene Ledenvergadering  
 
Oktober 2020 

Vanwege het heersende Covid-19 virus was het in 2020 niet mogelijk fysiek bij 
elkaar te komen en de Algemene Ledenvergadering van VGSABIC te houden. 
 
Alle relevante stukken zijn daarom schriftelijk naar alle leden gestuurd. Hierop zijn 
alleen positieve commentaren binnengekomen zodat alle voorstellen van het 
bestuur zijn aangenomen. 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Jan Hellings, onze voorzitter, spreekt de wens uit in 2021 weer de mogelijkheid te 
hebben fysiek bij elkaar te komen. 

Bij de stukken ook de lijst met oud-collega’s die in 2020 zijn overleden. 

2. Huishoudelijke zaken 
2.1 Vaststellen notulen van de 8e Algemene Ledenvergadering op 18 april 2019 
 Notulen akkoord. 

2.2 Jaarverslag 2019, verslag akkoord 
2.3  Financieel verslag 2019 
 Onze penningmeester, Nardi Boekestijn heeft een toelichting geschreven bij de 

stukken. De cijfers zelf zijn alleen op verzoek te ontvangen.  
Eind 2019 was het financieel Vermogen praktisch gelijk gebleven ten opzichte 
van het jaar 2018. De post voor Voorziening Activiteiten bleef ongewijzigd.  
 
De Liquiditeit (Kaspositie) en Solvabiliteit (Betalingspositie) van de Vereniging is 
solide.  
 
In het jaar 2019 waren de Kosten gelijk aan de Opbrengsten en waren er geen 
toevoegingen en/of onttrekkingen aan de post Voorzieningen Activiteiten.  
 
De Kosten 2019 waren minder dan de Kosten 2018 voornamelijk omdat in 2018 
meer kosten voor de Algemene Ledenvergadering werden uitgegeven in verband 
met de jubileumviering van de Vereniging.  
De Opbrengsten 2019 waren nagenoeg gelijk als in 2018.  
Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen de financiële cijfers 
2019 in detail gepresenteerd worden.  

 
2.4 Verslag van de kascontrole commissie. Ria van Deursen en Annie Vrijhoef 

hebben op 22 juni 2020 de financiële administratie gecontroleerd en er zijn 
daarbij geen bijzonderheden geconstateerd en/of aanbevelingen gedaan.  

 Het verslag van de Kascommissie en haar advies tot verlenen van décharge aan 
het Bestuur was bij de stukken aan de leden gevoegd. Hierop is geen 
commentaar gekomen dus hierbij wordt het bestuur décharge verleent over het 
financiële beleid van 2019. 
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2.5 Verkiezing bestuursleden  
 Aftredend zijn Ab Drenth en Thijs Koppers en statutair niet herkiesbaar.  
 Het bestuur stelt voor John Hendriks te benoemen als bestuurslid. 

Jan wil graag vanaf deze plek Ab en Thijs namens u van harte 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 in onze bestuursvergaderingen. Ik hoop, dat ik ze 
binnenkort als dank namens u iets mag aanbieden.  

Jan: 
Het bestuur is daardoor wederom iets kleiner geworden en we hebben volgend 
jaar wederom aftredende/niet-herkiesbare bestuursleden. 
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.  

Jan 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.  

Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
Jan Hellings Voorzitter 

Carla Ligtenberg Secretaris 

Nardi Boekestijn Penningmeester 

Peter Broers Activiteiten 

Ineke Pranger Activiteiten, 2e secretaris, KG 

Jac Raaijmakers Activiteiten, vicevoorzitter 

John Hendriks Activiteiten 

2.6 Begroting 2020 en vaststelling contributie 
 Nardi heeft de volgende toelichting op de begroting. Omdat vanwege COVID-19 

in het verenigingsjaar 2020 geen bijeenkomsten voor de Algemene 
Ledenvergadering en de Contactdag zullen plaatsvinden wordt in de Begroting 
2020 minder Kosten opgenomen. Het voordelig resultaat 2020 zal worden 
toegevoegd aan de post Voorziening voor toekomstige activiteiten. 
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2.7 Benoemen kascommissie 
 Ria van Deursen is aftredend. Voor komend jaar zijn Annie Vrijhoef en Simon 

Levie benoemd. John Pantekoek is beschikbaar als reservelid. 
2.8 PensioenPraat 

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. 
 
PensioenPraat: 
PensioenPraat is 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. 

 
2.9 Koepel Gepensioneerden (KG) 

 Onze vertegenwoordiger bij de KG is Ineke Pranger. 
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. 
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. 
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  

 
 
3. Informatiebijeenkomst deelnemers Pensioenfonds SPF  
Door het Corona virus kon ook het Pensioenfonds geen voorlichtingsbijeenkomsten 
houden.  
In plaats daarvan heeft het pensioenfonds een informatievideo gemaakt die te zien is op: 
https://youtu.be/ShAwoeLZlFk      

 
 
 

Thijs Koppers 
Secretaris VGSABIC-IP 
November 2020 


