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Bestuursleden 

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. 

In 2020 is John Hendriks er bij gekomen. 

Ingevolge het rooster van aftreden hebben wij inmiddels afscheid 
genomen van Thijs Koppers en Ab Drenth. Hiervoor in de plaats zijn 
gekomen: Peter van Damme en Arthur Smit. Zij hebben al even 
meegedraaid, maar moeten uiteraard in de vergadering van vandaag, 7 
april 2022,  officieel gekozen worden. Sinds het aftreden van Thijs 
Koppers is Carla Ligtenberg onze secretaris geworden. 

Ook Ineke Pranger en Peter Broers zullen na de ALV afscheid nemen 
van het bestuur, ingevolge het rooster van aftreden. 

Jac Raaijmakers is ook aan de beurt om af te treden, maar heeft 
aangegeven dat hij, na wijziging van de statuten, genegen is aan te 
blijven tot er een nieuwe hoofdredacteur voor de PP is aangesteld. 

Door het aftreden van Ineke en het langdurig ziekteproces van John, zal 
Peter van Damme onze KG verantwoordelijke worden. John heeft 
inmiddels besloten om, vanwege gezondheidsredenen, niet meer terug 
te komen als bestuurslid. Het bestuur zoekt een opvolging voor hem. 

Ineke Pranger en Peter van Damme zijn gestart met een speciale 
Pensioencursus, die wordt georganiseerd en gefinancierd door het SPF. 

Gemiddeld vergadert het bestuur eenmaal per maand.  

Pensioenfonds. 
Willem Grin zit, als afgevaardigde van de gepensioneerden, in het 
bestuur van SPF en Jan Hellings is lid van het VerantwoordingsOrgaan 
(VO). 



Dekkingsgraden: 

DG   begin 2021    103,3% 

        Eind   2021    117,3% 
BDG begin 2021    98,4% 
         Eind   2021   111,9% 
 
Activiteiten. 
Onze activiteitencommissie heeft in 2021 weer 4x Pensioen Praat 
uitgegeven, w.o. een feestelijk nummer m.b.t. 50 jaar GEP/SABIC. We 
kregen hier veel positieve reacties op. 

Er werden 5 Nieuwsflitsen gestuurd. 

Ook afgelopen jaar zijn er, ingevolge corona, geen bijeenkomsten voor 
onze leden georganiseerd. 

Leden. 

Per 31 december 2021 hadden wij 414 leden. 

 
Communicatie. 
Het bestuur van uw Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP zal zich ook 
in het komende jaar blijven inzetten voor de leden. 
Onze communicatiecommissie, te weten Jac Raaijmakers, Peter van 
Damme (indien gekozen als lid) en Carla Ligtenberg  zullen ook het 
komend jaar zorgen voor de Pensioen Praat, e-mails/post aan de leden. 
Ook via onze website www.vgsabic.nl proberen we iedereen op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen op dat moment.

http://www.vgsabic.nl

