Notulen van de 11e Algemene Ledenvergadering
Op 7 april 2022 in De Nieuwe Kloof in Bergen op Zoom.

Aanwezig:
Daadwerkelijke opkomst:

124

Afmeldingen vooraf:

11

Niet op komen dagen:

31 !!!

Totaal aantal aanmeldingen:

164

1. Opening en vaststelling agenda
Onze voorzitter, Jan Hellings, heet allen van harte welkom.
We starten met onze Algemene Ledenvergadering en in het 2e gedeelte van de
vergadering is de informatiebijeenkomst van ons pensioenfonds SPF. Hierbij zijn ook
de niet-leden uitgenodigd.
De voorzitter legt uit dat er is gekozen voor een gecombineerde ALV/Contactdag,
omdat dit de eerste “live” bijeenkomst is na de corona uitbraak.
Wat wordt er allemaal behandeld ?
-

Nieuwe pensioenwetgeving in de maak (Wtp= Wet toekomst pensioenen)
Gepensioneerden iets meer inspraak o.a. via vertegenwoordigers in het
bestuur van SPF en het VO, de KG en hoorrecht voor de VG.
De Koepel Gepensioneerden is het resultaat van een fusie tussen KNVG en
NVOG op 1-1-2020
Vanmiddag wordt tijdens de SPF presentatie dieper ingegaan op de Wtp

Verder staat de voorzitter stil bij de ex-collega’s die ons de laatste 2 jaar zijn ontvallen
en vraagt een moment stilte.
Agenda wordt vastgesteld als voorliggend.

2. Huishoudelijke zaken.
-

De afgelopen coronaperiode van 2 jaar heeft geen gebruikelijke notulen
opgeleverd, omdat e.e.a. digitaal is verlopen. Daarom wordt besloten om GEEN
notulen te behandelen.

-

Jaarverslag 2021. Carla Ligtenberg leest het jaarverslag van de vereniging voor
en het verslag wordt akkoord bevonden.

-

Financieel verslag 2021.
Onze penningmeester, Nardi Boekestijn, geeft een toelichting op de cijfers. Het
bedrag voor de contactdag 2022 is van SABIC ontvangen.

-

Verslag van de kascontrole commissie. Simon Levie en John Pantekoek
hebben de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Ze stellen
voor het bestuur decharge te verlenen. Vergadering akkoord met applaus. Dank
aan de kascontrolecommissie. Aftredend is Simon Levie. Onze penningmeester
Notulen ALV VGSABIC-IP

2022-04-07

stelt voor om voor 2023 dhr. Jan van Es als commissielid te benoemen. De
vergadering gaat akkoord.
-

Begroting 2021 en vaststelling contributie
Nardi geeft toelichting op de begroting. De vergadering gaat akkoord. De
contributie blijft € 15,- per jaar.

-

Voorstel tot wijziging van de statuten.
In verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen [WBTR], die per 1
juli 2021 in werking is getreden, wordt voorgesteld de volgende clausule in de
statuten op te nemen:
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de
continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor
de gedurende deze periode te verrichten bestuursdaden worden de aangewezen
personen met een bestuurder gelijkgesteld.
Tevens wordt in verband met de continuïteit van het Bestuur en Commissies van
de Vereniging voorgesteld de volgende artikelen op te nemen in de statuten:
Artikel 13, lid 5
Indien het bestuur dit nodig acht, kan een aftredend bestuurslid aan het eind van
de maximale zittingstermijn, na 1 jaar wederom worden gekozen voor een
nieuwe termijn.
Artikel 13, lid 6
Voor het geval en voor zolang dat voor een bestuurslid aan het eind van zijn/
haar, al dan niet maximaal verstreken, zittingstermijn nog geen vervanger is
benoemd, kan dit bestuurslid in zijn/haar functie als zodanig aanblijven.
Tenslotte wordt in verband met een goed werkbaar nut van het stemmen over
een besluit tot statutenwijziging van de vereniging voorgesteld de tekst van artikel
24, lid 3 te vervangen door:
Artikel 24, lid 3
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de in
lid 1 opgeroepen algemene vergadering.
Iedereen heeft voor de ALV een agenda gekregen en de voorgenomen
Statutenwijzigingen. De aanwezige leden gaan akkoord, maar omdat er niet
tenminste 2/3 van alle leden aanwezig zijn, telt e.e.a. niet als akkoord en moet
een tweede vergadering belegd worden.

-

Voorstel Continuïteitscommissie, op te nemen in het Huishoudelijk Reglement
Art. 6.3.
De continuïteitscommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de
Algemene Vergadering worden gekozen. De zittingsduur van de
commissieleden is niet gebonden aan een limitatie.
Jaarlijks worden de leden van de continuïteitscommissie genoemd in de
Algemene Vergadering.
Nieuwe leden van de continuïteitscommissie worden door de Algemene
Vergadering benoemd.
Aan de continuïteitscommissie komen in geval van belet of ontstentenis van alle
bestuursleden tijdelijk alle bestuurstaken en bestuursbevoegdheden toe; of
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deze commissie kan bepalen aan welke personen deze taken en
bevoegdheden toekomen.
Voor de gedurende deze periode te verrichten bestuursdaden worden de leden
van de continuïteitscommissie of de door de continuïteitscommissie
aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
In geval van ontstentenis van alle bestuursleden is de continuïteitscommissie
gehouden op het moment dat zij in de bestuursbevoegdheden treedt zo spoedig
mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen.
- Bestuurssamenstelling.
Aftredend zijn Thijs Koppens, Ab Drenth, Ineke Pranger, Peter Broers en Jac
Raaijmakers. Voorzitter Jan Hellings spreekt dank uit voor hun bijdrage aan
VGSABIC en overhandigt een geschenkbon en een fles wijn. Applaus van de
leden.
De voorzitter stelt voor om als nieuwe leden te benoemen: Peter van Damme
en Arthur Smit. Zij draaien al een poosje mee, maar moeten als nieuwe
bestuursleden officieel gekozen worden. De vergadering gaat met applaus
akkoord. Er wordt een dringende oproep gedaan nieuwe mensen voor een
bestuursfunctie, omdat er nog een vacature is. Ook een bestuurslid/
hoofdredacteur voor PensioenPraat is dringend nodig.
-

-

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Jan Hellings

Voorzitter

Carla Ligtenberg

Secretaris / redactie PP

Nardi Boekestijn

Penningmeester

Peter van Damme

Bestuurslid / KG

Arthur Smit

Bestuurslid

Open

Bestuurslid / redactie PP

Jac Raaijmakers
(tot nieuw lid is
gekozen/
gevonden)

Bestuurslid /
hoofdredacteur PP

Ab Drent (geen
bestuurslid)

Webmaster

Communicatiecommissie.
De Communicatiecommissie brengt eenmaal per kwartaal een PensioenPraat uit
die met veel belangstelling gelezen wordt. Daarnaast worden er Nieuwsflitsen
verzonden met informatie die niet kan wachten tot de volgende PP.

4. VO Verantwoordingsorgaan.
Jan Hellings, (voorzitter van het VO) praat de vergadering bij over het VO.
Het VO van SPF bestaat uit 6 personen:
3
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2 op voordracht door de werkgever
2 gekozen vanuit de werknemers
2 gekozen vanuit de gepensioneerden
Het VO heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het
handelen van het bestuur. Dat oordeel staat in het SPF jaarverslag
Het VO heeft een aantal adviesrechten.
In hoeverre praat het VO mee over het Pensioenakkoord?
-

-

Transitieplan.
De sociale partners maken een voorlopige keuze.
De VG heeft een hoorrecht voor de definitieve keuze wordt gemaakt.
Namens onze vereniging gaan Arthur Smit en Peter van Damme overleggen met de
VGSE in Geleen of onze rechten gewaarborgd zijn.
Implementatieplan.
SPF aanvaardt de opdracht (wel of niet) na toetsing. Het VO heeft hierbij een
verzwaard adviesrecht.
Communicatieplan.
De deelnemers krijgen persoonlijk inzicht over verwacht pensioen voor en na de
overgang, inclusief mogelijke compensatie.

12 uur Gezamenlijke lunch.
Om 12 uur start de gebruikelijke, uitgebreide lunch voor alle deelnemers,
alsook voor de niet-leden, die vanaf 11.30 uur ontvangen zijn in een andere
ruimte. Op diverse muren in de Nieuwe Kloof hangen fotootjes van oude
collega’s uit vroeger tijden.

Intermezzo.
Na de lunch geeft Peter Matthijssen met zijn kwartet uitleg over de saxofoon
en laat een viertal bekende liederen horen. Een welkome afleiding tijdens
deze dag.

Presentatie Pensioenfonds Sabic.
SPF wordt vertegenwoordigd door 2 bestuursleden, te weten Willem Grin,
die namens de gepensioneerden in het bestuur zit en door Jos van
Gisbergen, die namens de company bestuurslid is.
Mark Gerards, communicatiemedewerker van DPS (DSM Pension Services),
verzorgt de ondersteuning.
Organisatie SPF.
Het Verantwoordings Orgaan (VO) heeft uit iedere geleding 2 personen.
Verder is er een “Raad van Toezicht” bestaande uit 3 personen
!
Zij moeten toezicht houden op:
• Het beleid
• Adequate risicobeheersing
• Evenwichtige belangenafweging
!
Adviseren en rapporteren van bevindingen aan het bestuur
!
Mede beleidsbepalend vanwege goedkeuringsrechten
!
Afleggen verantwoording aan het VO en de werkgever
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Beleggingen worden gebaseerd op:
!
Risicoprofiel; balans tussen risico en rendement
!
Risico bereidheid
!
Voldoende kapitaal om pensioen te kunnen uit betalen
!
Voldoende rendement om toeslagen te kunnen verlenen.
!
Er wordt NIET geïnvesteerd in “bedenkelijke” aandelen of obligaties.
De beleggingsmix is vergelijkbaar met andere fondsen. SABIC heeft nog
relatief veel actieven t.o.v. gepensioneerden en dat is gunstig voor het
herstel vermogen.
Pensioenwet.
Nu er een akkoord met concrete plannen is, maakt het kabinet een
wetsvoorstel om de Pensioenwet aan te passen. Als de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer hiermee akkoord gaan, gaat de nieuwe Pensioenwet in. De
nieuwe regels voor pensioen treden naar verwachting uiterlijk 1 januari 2023
in werking.
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De
demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds
ouder. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar
veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het
pensioenstelsel hierop aansluit.
Omdat nog veel onduidelijk is en op vele manieren geageerd en gereageerd
wordt op de pensioenplannen kunnen ook de heren Grin en van Gisbergen
inhoudelijk niet veel op vragen vanuit het publiek ingaan. De toekomst zal het
leren.
De presentatie die Willem en Jos namens SPF presenteerde zal later op de
website worden geplaatst.

Presentatie Site Manager BoZ, Rutger Bosch.
Na twee jaar corona konden we eindelijk ook kennis maken met de
plantmanager in Bergen op Zoom, Rutger Bosch. Hij vertelde over het
opnieuw opstarten van de PPO plant en gaf aan dat de BoZ-plant niet verder
zal uitbreiden, maar zich voornamelijk de komende jaren gaat bezig houden
met het “vergroenen” van de site en het zoveel voorkomen van CO2 uitstoot.

50 jaar GEP/SABIC Bergen op Zoom
10 jaar Vereniging voor Gepensioneerden SABIC.
Jan Hellings roept alle pioniers (de collega’s die destijds als eersten begonnen
in Arnhem) op het toneel. Zij worden gehuldigd en ontvangen een fles wijn.
Daarna neemt Jac Raaijmakers het over en hij vertelt over vroeger en laat een
door hemzelf samengesteld filmpje zien over de eerste palen en de eerste
bouw op het terrein in Bergen op Zoom.
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Daarna neemt Peter Broers de microfoon over en gaat in op het ontstaan en
de afgelopen 10 jaar van onze vereniging. Hij sluit af met een vurig pleidooi
voor nieuwe bestuursleden. Hierna ontvangen alle aanwezige leden een
herdenkingspen. Ook naar de leden die NIET aanwezig zijn zal een
herdenkingspen worden gestuurd.

“Aangeklede” Borrel.
De dag wordt afgesloten met de gebruikelijke aangeklede borrel.
Op 3 schermen worden vele foto’s getoond over de afgelopen 50 jaar GEP/
SABIC in BoZ.

Carla Ligtenberg
Secretaris VGSABIC-IP
07-04-2022.
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