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Beste Leden, 
 

 
 
Namens de redactie wensen we u en 
uw naasten het allerbeste voor 2023. In 

tegenstelling tot begin 2022, toen we de 
hoop uitspraken dat corona snel uit ons 

midden zal verdwijnen, kunnen we nu 
stellen dat ons leven toch weer redelijk  
zijn normale gang heeft genomen. Zo 

hebben we in afgelopen november nog 
een gezellig samenzijn gehad in de 

Raayberg waar 150 leden aanwezig 
waren. We kijken in deze editie nog kort 
terug op dit samenzijn. Verder komt 

zoals gebruikelijk onze voorzitter Jan 
Hellings aan het woord die tevens ook 

zijn input zal geven betreffende de 
Koepel Gepensioneerden.  
Ook hebben we een interview met Ger 

de Wit die, nadat hij gepensioneerd is, 
zich heeft bekwaamd in het gieten van 

brons. Tenslotte noteer alvast 20 april 

voor het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering. En de penning-
meester heeft me erop gewezen dat de 

contributie de laatste week van januari 
zal worden afgeschreven. Het bedrag is 
onveranderd 15 euro. 

 
Nogmaals een goed en gezond 2023 en 

hoop op een hoge opkomst op 20 april.  
 
De redactie 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Alvast noteren 

20 april 2023 

ALV  

LET OP 

Automatische 

afschrijving 

contributie laatste 

week van Januari 

2023 

https://pixabay.com/nl/opmerking-herinnering-papier-tack-42883/
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Beste leden, 

 

Ook van mij de Beste Wensen en een 

goede gezondheid in 2023 toegewenst! 
We zijn het jaar best wel goed 

begonnen met een mooie indexatie van 
10,73%.  
Ik hoop, dat we ook tevreden kunnen 

zijn, als de plannen voor de overgang 
naar het nieuwe pensioencontract 

bekend worden. Het is eerst aan sociale 
partners (SABIC en de vakbonden) om 
hierover een beslissing te nemen en 

een Transitieplan op te stellen. Hierin 
komen de nieuwe afspraken te staan, 

hoe de overgang moet gaan en hoe 
groepen met een nadeel bij de 
overgang gecompenseerd worden. In 

deze fase gaan wij als VG gebruik 
maken van ons hoorrecht. Om zo 

serieus mogelijk genomen te worden 
door sociale partners is het belangrijk, 
dat onze VG zoveel mogelijk 

gepensioneerden vertegenwoordigt. 
Dus vraag eens aan voor jou bekende 

gepensioneerden van SABIC-IP of ze al 
lid zijn van onzer VG.  
Nu horen jullie waarschijnlijk ook 

regelmatig negatieve berichten over 
deze nieuwe wet. Een belangrijk 

onderdeel is de overgang van een 
“defined benefit” (gegarandeerde 
pensioentoezegging) naar een “defined 

contribution” (gegarandeerde 
toezegging). Dat is/kan een 

achteruitgang zijn. Maar voor ons geldt 

dat niet, want SABIC-IP is al in 2014 
overgestapt op zo’n regeling. 
 

Als ik nog even terugkijk naar vorig jaar, 
springt daar voor mij ook wel de 
bijeenkomst van eind november uit. Dat 

was een gezellig samenzijn. Wij kregen 
via-via ook vragen, waarom niet alle 

gepensioneerden van SABIC-IP 
daarvoor gevraagd worden. Nou ja ons 
antwoord is dan eenvoudig: wordt lid 

van de VG en je krijgt een uitnodiging. 
Een ander probleem daarbij is, dat wij 

geen emailadressen krijgen van SPF 
om deze mensen te benaderen in 
verband met de privacywetgeving. Dus 

ken je een oud-collega, die geen lid is, 
vraag hem of je ons zijn email mag 

geven en wij benaderen hem om lid te 
worden. 
 

Willem Grin, die in het bestuur van SPF 
namens ons zit, treed komend jaar af. 

Wij stellen Arthur Smit als zijn 
vervanger voor, gezien zijn uitgebreide 
kennis van en ervaring met 

pensioenzaken.  
 

Ik hoop weer vele van jullie te zien op 
onze ALV in april. 
 

Jan Hellings 
Voorzitter 

 

Van de voorzitter 
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In de afgelopen periode zijn er twee 

bijeenkomsten van de KG geweest, 

waar ondergetekende als vervanger 

van Peter van Damme bij is geweest. 

Peter moest helaas nog verstek laten 

gaan in verband met zijn gezondheid. 

De eerste bijeenkomst betrof een 

sessie, die met name gericht was op het 

hoorrecht. De KG heeft enkele 

documenten voorbereid, die lid 

verenigingen kunnen gebruiken om zich 

aan te melden bij sociale partners (dat 

hebben wij al begin 2022 gedaan) en 

om zelf op stoom te komen met wat het 

hoorrecht inhoudt. Daarnaast zijn 

uiteraard de ontwikkelingen ten aanzien 

van de WTP (Wet Toekomst 

Pensioenen) aan de orde gekomen. 

Ook is een presentatie gegeven over de 

mogelijkheden van indexatie voor 

transitiedatum (wij hebben als bestuur 

van de VG daarom ook een brief 

gestuurd naar het bestuur van SPF met 

het verzoek ruimhartig te zijn met de 

indexatie). Er was ook een interessante 

presentatie over zaken als evenwichtig-

heid, transitie en indexatie. En dan hoor 

je zaken, die ook voor ons van belang 

zijn, als we in discussie gaan met de 

sociale partners. 

De tweede bijeenkomst betrof de 

Algemene vergadering, waarin uiter-

aard het jaarplan en de begroting van 

2023 aan de orde kwamen. Dat 

betekent weer veel aandacht voor de 

WTP. Er zal met name gelobbyd 

worden bij Eerste Kamerleden om de 

wet voor ons zo acceptabel mogelijk te 

krijgen. Ook wil de koepel de lid 

verenigingen zoveel mogelijk onder-

steunen om maximaal gebruik te maken 

van het hoorrecht (misschien kunnen 

we John Kersten de voorzitter van de 

KG op onze ALV uitnodigen). Tijdens 

deze bijeenkomst werd ook een 

presentatie gegeven door een lid van 

het Maatschappelijk Overleg Betalings-

verkeer. Hij vertelde, dat er in Neder-

land ca 3 miljoen mensen problemen 

hebben met het digitale betalings-

verkeer. Daarom zijn de senioren-

bonden maar ook de Nederlandse Bank 

tegen het volledig afschaffen van cash 

geld. Al zou dat voor de banken en dan 

ook voor ons (waarschijnlijk) een 

besparing betekenen. 

Jan Hellings 

 

 

 
 

De dekkingsgraad per eind december: 

120,3 % 

 

Beleidsdekkingsgraad per eind december:  

125,1 % 

 

voor nadere details en uitleg: 

http://www.spf-pensioenen.nl/ 
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Op bezoek bij een oud-collega 

Het was op de ALV/contactdag van 

afgelopen jaar dat ik oud-collega Ger 

de Wit sprak en naar mate het gesprek 

vorderde werd ik zeer geïnteresseerd 

in de hobby die hij heeft, namelijk het 

maken van kunst op basis van brons. 

 

Ger is gestart bij GE Plastics in 1972 

en gepensioneerd sinds 2003. 

Grootste deel van deze periode heeft 

hij in Lexan en Sheet manufacturing 

gewerkt. Het was in 2012 dat hij een 

advertentie zag voor een beeldhouwer 

workshop. Het is niet bij de workshop 

gebleven, want Ger heeft 5 jaar  aan 

de Akademie in Antwerpen ‘Kort Kunst 

Onderwijs’ gevolgd inclusief 1 jaar in 

Sint Niklaas. 

In deze periode heeft Ger ook een 

collega uit Stabroek leren kennen die 

zich bezighield met het maken van 

kunst met brons als grondstof. Nou, 

dat was een kolfje naar zijn hand. In de 

loop der jaren heeft Ger aan huis in de 

achtertuin een volledige werkplaats 

gebouwd met alle gereedschap en 

materialen die nodig zijn voor het 

gieten van brons. 

 

Bijvoorbeeld een defecte 

kolomboormachine die in de hoek 

stond bij de Akademie en Ger kon 

deze overnemen voor een zacht prijsje 

en had hem ook met minimale kosten 

weer aan de praat. Zo ook met een 

draaibank die weer topfit is voor 

gebruik. Ik zal niet alle processtappen 

vermelden die er nodig zijn voordat het 

eindproduct gereed is, want ik zou er 

zeker een paar vergeten. Maar Ger 

heeft ze wel met mij doorgenomen en 

het begint met: wat wil ik maken? 
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Zodra je dit weet, zet je alles op papier 

en ga je beginnen met het maken van 

het ontwerp middels boetseren 

waarvoor je klei of was kunt gebruiken. 

Ga je meerdere van dezelfde 

producten produceren, dan maak je 

een mal van silicone die je vervolgens 

verstevigd met gips.  Van het 

uiteindelijke ontwerp wordt dan weer 

een mal gemaakt voor het gietproces. 

Deze laatste mal wordt gemaakt van 

gemalen steen gemengd met 

bindmiddel wat ook wel “Chamotte” 

wordt genoemd. Na nog wat stappen 

wordt het brons gegoten bij een 

temperatuur van 900 graden. (Ger 

heeft ook de ovenapparatuur in zijn 

werkplaats beschikbaar) Mocht je het 

ontwerp een kleurtje willen geven, dan 

gebruik je koper of ijzernitraat. 

 

Het is mij wel duidelijk geworden 

tijdens het bezoek dat het maken van 

onderwerpen in brons veel kennis 

vereist van het proces als ook de 

investering voor de grondstoffen en 

apparatuur. De bevlogenheid waarmee 

Ger gedurende 1,5 uur met mij over 

zijn hobby heeft verteld, staat garant 

voor een prima kwaliteitsproduct. 

In het artikel zie je een paar 

voorbeelden van wat Ger heeft 

gemaakt in de afgelopen periode. 

Mond op mond reclame zorgt ervoor 

dat al bij menigeen de huiskamer of de 

tuin een toegevoegde waarde heeft. 

Ger, bedankt voor de gastvrijheid en 

hoop dat je nog vele jaren van deze 

hobby kunt genieten. 

Toine Matthijssen 

COLOFON 
 
contact: pensioenpraat@vgsabic.nl 
 
Redactie: 
Carla Ligtenberg 
Peter van Damme 
Toine Matthijssen 
 
PensioenPraat is bestemd voor alle 
leden van de Vereniging 
Gepensioneerden SABIC-IP 
 
Aan de inhoud van dit blad kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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10 jaar VG 

25 november 2022 hebben we in de 
Raayberg een heel gezellig samenzijn 

gehad vanwege het 10-jarig bestaan 
van onze Vereniging Gepensioneerden. 

De grote groep oud-collega’s had het 
enorm naar hun zin tijdens de 
borrel die werd georganiseerd. 

Een “aangeklede” borrel, want er 
werden ook super lekkere hapjes 

rondgedeeld. Na een korte introductie 
door onze voorzitter konden de 
gesprekken tussen de oud-collega’s 

beginnen. Zelden viel er een moment 
stilte waarbij natuurlijk een biertje of een 

wijntje helpt om steeds nieuwe 
gespreksstof te vinden. Niks is zo  
leuk om de blikken van herkenning te 

zien, iedere keer wanneer er weer 
iemand binnen kwam. 

Het weerzien bracht leuke reacties met 

zich mee. Voor diegenen die niet 

geweest zijn en toch even een indruk 

willen krijgen, de foto’s staan op onze 

website: vgsabic.nl, onder het tabje: 

laatste nieuws 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://vgsabic.nl/

