
10 Jaar Vereniging van gepensioneerden SABIC ofwel VGS_IP door Peter Broers 

Mijn herinnering gaat terug naar 1977. We waren toen met 400 man (kennen jullie de poster nog met pasfoto’s 

van alle GE-ers?). We waren een jong bedrijf: gemiddelde leeftijd 31 jaar. Geen gepensioneerden. 

Tot ver in de jaren 90 hadden we pas 80 gepensioneerden. En een pensioenpot van 200 miljoen gulden. 

In 2007, na de overname door SABIC zaten we op zo’n 800 gepensioneerden en een pensioenpot van 1 miljard 

euro. Toen dienden zich de eerste veranderingen aan: verlenging van het pensioencontract werd ingekort van 3 

naar 1 jaar. En er was sprake van het samenvoegen van de 2 pensioenfondsen. 

Joop Tillema en ik, beiden lid van het VO, hadden veel contact met Arthur Smit, toen directeur van ons PF. En we 

kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk een vereniging van gepensioneerden misten. Met als doel de 

belangenbehartiging van die gepensioneerden. Joop had daarmee al ervaring bij een ander pensioenfonds en kon 

ons verenigingsstructuren laten zien. 

Toen ging het ineens snel. Ik kon een betoog houden op de Open Dag van SABIC waarbij ik het belang van een 

vereniging toelichtte en iedereen opriep om lepeltje aan lepeltje in de la te komen liggen. 

15 Juli 2011 stuurden Arthur en Carla een uitnodiging + een blikje pepermuntjes aan alle gepensioneerden met 

retourenveloppe voor toezegging lidmaatschap en eventueel een bestuursfunctie. 

Joop collecteerde alle retouren in een lijst en eind augustus hadden we al meer dan 200 toezeggingen. 

Wij beiden belegden een aantal vergaderingen met ‘n twintigtal potentiele bestuurders en op 31 okt ging het 

concept-bestuur Kees Segaar, Jan van Es en Thijs Koppers naar de notaris voor de oprichting van De Vereniging van 

Gepensioneerden SABIC-IP, oftewel VGS-IP. Op 7 dec 2011 werd de VGS-IP officieel ingeschreven. 

En nu 10 jaar later: een bloeiende vereniging met meer dan 400 leden, een actief bestuur, een kwartaalblad PP, en 

nieuwsflitsen voor actualiteiten. En 2x per jaar een samenkomst waar ieder lid die dat wil de mogelijkheid heeft 

om elkaar weer te ontmoeten. 

Een gesprekspartner in onderhandelingen zijn we niet kunnen worden. Dat bleef bij de onderneming en de sociale 

partners. Maar we hebben wel een club die zich opwerpt voor de rechten van de gepensioneerden en dat ook laat 

weten aan SPF of het bedrijf. 

En we zijn een startpunt van vertegenwoordiging in diverse geledingen. Kijk maar: in het SPF Bestuur als 

afgevaardigde van ons zit al een aantal jaren Willem Grin. In het Verantwoordingsorgaan is Jan Hellings ingestapt. 

Twee leden van de vereniging, Ineke Pranger en Peter van Damme, zijn met een pensioenopleiding bezig. Landelijk 

en regionaal hebben we zitting in overlegorganen en als lid van de KG Koepel Gepensioneerden. 

Tezamen met het besturen van onze vereniging gaat er tijd maar ook veel energie in zitten. Daarvoor wil ik na 10 

jaar weer een oproep doen: nu voor mensen die willen bijdragen aan de organisatie van onze vereniging. Dus, 

jonge ouderen, meld je aan en overleg wat je zou kunnen en willen betekenen voor onze groep. Het is echt de 

moeite waard! 

Ik dank alle mensen die de afgelopen 10 jaar bijgedragen hebben aan het succesvol maken van onze vereniging en 

wens het bestuur succes voor de volgende 10 jaar. 

10 Jaar Vereniging van Gepensioneerden van SABIC:  Hiep Hiep Hiep HOERA!   


