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JUBILEUMJAAR 2021 
 
25-jaar VPP-TDV 
Elk jaar is natuurlijk bijzonder, maar voor onze vereniging is het jaar 2021 
extra bijzonder. Op vrijdag 16 april 2021 is het precies 25 jaar geleden dat 
onze vereniging VPP-TDV is opgericht. Om de herinnering aan de 
afgelopen 25 jaar levendig te houden, hebben we een jubileum-editie van 
de nieuwsbrief bijgevoegd.  
Daarin gaan we met name in op de reden waarom gepensioneerden het 25 
jaar geleden nodig vonden om zich te verenigen in de VPP-TDV. Ook 
beschrijven we in het kort hoe de afgelopen 25 jaar zijn verlopen en welke 
oud-collega’s daarin een rol speelden. We hopen dat u deze editie met 
genoegen zult lezen. 
 
Algemene ledenvergadering uitgesteld 
Natuurlijk zouden we op 16 april graag een feestelijke ledenvergadering 
houden, maar dat is vanwege de corona-pandemie helaas niet mogelijk.   
We hebben besloten om de ALV uit te stellen tot het najaar. Hopelijk zorgt 
het vaccinatieprogramma ervoor dat een bijeenkomst met een grote groep 
ouderen dan weer mogelijk is.  
 
Bestuursactiviteiten 
De corona-pandemie heeft ervoor gezorgd dat we sinds het voorjaar 2020 
allemaal aan ons huis gekluisterd zitten. Dat betekent niet dat het bestuur 
van de VPP-TDV stil heeft gezeten. Gewoonlijk vergadert het bestuur bij 
een van de bestuursleden thuis. Dat kon niet meer. Gelukkig vonden we in 
Eefde een locatie waar het mogelijk was om met een groep van zo’n 10 
personen op een corona-veilige manier te vergaderen. De laatste maanden 
was ook dat niet meer mogelijk en zijn we overgeschakeld op digitale 
bijeenkomsten.   
 
Ook onze afgevaardigden in het bestuur van het pensioenfonds en in het 
verantwoordingsorgaan hebben hun activiteiten gewoon voortgezet. Ook 
door hen werd vrijwel uitsluitend digitaal vergaderd. 
 
Bestuurswisselingen 
Op 16 april 2021 hebben we een bestuursvergadering gepland. We weten 
nog niet of dit een fysieke of een digitale vergadering zal zijn. In die 
vergadering zullen er enkele bestuurswisselingen plaats vinden.  
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Voorzitter Ton Bargeman heeft aangegeven te willen aftreden als voorzitter 
en bestuurslid. Het bestuur is unaniem van mening dat Kees Verster de 
aangewezen man is om Ton op te volgen. Kees is twee jaar geleden 
benoemd als bestuurslid. We danken Ton voor zijn bijdrage aan het 
functioneren van onze vereniging en wensen Kees veel succes in zijn 
nieuwe functie. 
 
Verder zullen er twee nieuwe bestuursleden aantreden. Dat zijn: 
 
Piet van der Noord 
Piet heeft zijn hele leven bij TDV (en haar opvolgers) gewerkt. Hij is 
begonnen in Oss, daarna volgden Deventer-Zuid, Hoogeveen en weer 
Deventer-Zuid. Zijn activiteiten lagen voornamelijk op het gebied van 
personeelswerk en Health & Safety management. Daarnaast was/is hij in 
verschillende vrijwilligersfuncties actief.   
 
Bert van Oortmarssen 
Bert begon zijn carrière bij KPMG Klynveld als assistent accountant. In 1989 
stapte hij over naar de interne accountantsdienst van TDV waar hij 
verschillende functies vervulde. De laatste 22 jaar was hij salaris-
administrateur voor alle “Metaalbedrijven”.  Bert heeft ook ervaring met 
pensioenen. Van 2007 tot 2018 was hij lid van het Verantwoordingsorgaan 
van pensioenfonds TDV  
 
Ook Marianne van der Marck zal aftreden als bestuurslid van VPP-TDV. 
Maar Marianne’s betrokkenheid zal alleen maar toenemen. Ze was al een 
aantal jaren lid van het Verantwoordingsorgaan en van daaruit is ze nu 
voorgedragen als bestuurslid van het Pensioenfonds TDV. Ze zal 
daar Barend Hess opvolgen die zich na acht jaar als pensioenfonds-
bestuurder zal terugtrekken. Barend blijft voor onze vereniging gelukkig nog 
wel beschikbaar als adviseur.  
 
Voor de plek die vrijkomt in het Verantwoordingsorgaan hebben we 
inmiddels ons nieuwe bestuurslid Bert van Oortmarssen voorgedragen. Het 
komt geweldig van pas dat hij al een jarenlange ervaring heeft in het 
Verantwoordingsorgaan. 
 
Verantwoording van het bestuur 
Ook al kunnen we geen Algemene Ledenvergadering houden, de 
activiteiten van het bestuur gaan gewoon door. Daar zitten ook zaken 
tussen die volgens de statuten door de Algemene Ledenvergadering 
geaccordeerd moeten worden. Maar nood breekt wet. Via deze papieren 
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nieuwsbrieven en met de frequenter verschijnende digitale nieuwsbrieven 
informeren we onze leden zo goed mogelijk over allerlei ontwikkelingen. 
Leden die daarover op- of aanmerkingen hebben, kunnen die natuurlijk aan 
het bestuur per telefoon, brief of e-mail kenbaar maken. Zodra een fysieke 
Algemene Ledenvergadering weer mogelijk is zal het bestuur zich ook daar 
verantwoorden.  
 
JAARREKENING 2020 EN BEGROTING 2021 
 
Jaarrekening 2020 
Het jaar 2020 eindigde met een negatief resultaat van € -298 ten opzichte 
van een negatief resultaat in 2019 van € -760. Door € 301 lagere kosten 
voor de nieuwsbrief en € 431 lagere overige kosten met name ten gevolge 
van de coronacrisis, waardoor er minder reiskosten werden gemaakt voor 
het bezoeken van landelijke vergaderingen, daalden de kosten met € 732. 
De trend van een dalende contributieontvangst zette zich onverminderd 
voort. Zij bedroeg € 5.030, € 270 minder dan in 2019, hetgeen overeenkomt 
met de contributie van 36 leden. (In 2019 daalde het ledenaantal met 37.) 
Dat het verlies ondanks de €732 lagere kosten toch nog uitkwam op               
€ -298 wordt dus veroorzaakt door de elk jaar lagere contributie-
opbrengsten. 
 
Het weerstandsfonds is per einde 2010 vastgesteld op € 25.000,- en nog 
steeds onaangeroerd. Het vrij beschikbare vermogen bedraagt per 31 
december 2020 € 12.734,- Omdat er nog een behoorlijk vrij beschikbaar 
vermogen is, ziet het bestuur op dit moment geen aanleiding tot verhoging 
van de contributie. 
 
Begroting 2021 
In de begroting 2021 wordt een verlies verwacht van € 1200,- De toename 
van het verlies wordt veroorzaakt door een verdere daling van het aantal 
leden, een verwachte stijging van de KNVG contributie ten gevolge van de 
fusie met de NVOG en een geringe stijging van de overige kosten.  
 
De automatische incasso van de contributie zal plaatsvinden medio 2021. 
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BEDRAGEN IN EURO'S     

       
INKOMSTEN      

   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2019 2020 2020 2021 

       
Contributie bijdragen leden 5.300 5.030 5.050 4.800 

Rente    3 3 0 0 

   5.303 5.033 5.050 4.800 

       

       
UITGAVEN       

   Rekening Rekening Begroting Begroting 

   2019 2020 2020 2021 

       
Nieuwsbrieven drukken 2.302 2.066 2.350 2.100 

Nieuwsbrieven porti  1.171 1.106 1.250 1.150 

Adm. en secretariaat  608 606 650 650 

KNVG   931 916 1.100 1.100 

Opleidingen  0 0 0 0 

Overige   1.051 637 1.100 1.000 

Saldo   -760 -298 -1.400 -1.200 

   5.303 5.033 5.050 4.800 

 
 

 
 
 
 
 

   Balans per 31 december   

         
Debet   2019 2020       2019 2020 

Rekening Courant 4.637 2.822  Vermogen  13.032 12.734 

Rendementsrekening 35.122 35.125  Weerstandsfonds 25.000 25.000 

     Schulden kort     1.727      213 

         

  39.759 37.947    38.759 37.947 
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JAARVERSLAG 2020 
 
Coronapandemie 
Door het uitbreken van een wereldwijde coronapandemie, met als 
gevolg veel beperkende overheidsmaatregelen, is 2020 een 
bijzonder jaar geworden. Zo hebben we helaas moeten besluiten om 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering niet door te laten gaan. 
Hoewel de communicatie een stuk moeilijker was dan in andere jaren 
zijn we gelukkig in staat gebleken om alle andere bestuursactiviteiten 
te continueren. Dat geldt ook voor onze vertegenwoordigers in het 
VO en de vertegenwoordigers namens de gepensioneerden in het 
Pensioenfondsbestuur.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van VPP-TDV heeft in 2020 vijf keer vergaderd, waarvan 
een keer met een videoverbinding. Driemaal is gebruik gemaakt van 
een corona-veilige locatie in Eefde.  
 
In 2020 was Theo Tysma aftredend. In de bestuursvergadering van 
mei is besloten om Theo voor een periode van drie jaar te 
herbenoemen. Omdat in 2022 vijf bestuursleden aftredend zouden 
zijn, is besloten de periode van Kees Hopma en Kees Verster met 
één jaar te verlengen.  
  
Zoals gebruikelijk hebben de twee gepensioneerden Barend Hess en 
Wil Lugtenburg in het bestuur van het pensioenfonds onze 
bestuursvergaderingen bijgewoond. Op deze manier zorgen we voor 
een goede wederzijdse informatie-uitwisseling en hebben onze PF-
bestuurders een klankbord om hun standpunten te toetsen.  
 

Deze uitwisseling van 
standpunten gebeurde ook 
met de leden van het VO en 
met de afgevaardigde naar 
de KNVG. Deze 
taken/functies worden door 
bestuursleden van onze 
vereniging uitgeoefend. 
Onze VO-afgevaardigden in 
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2019 waren Theo Tysma, Marianne van der Marck en Kees Hopma. 
Voor wat betreft de contacten met de KNVG en PUSH is dit al een 
aantal jaren John Schröer. 
 
 
Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur van VPP-TDV bestaat op dit moment uit:: 

• Ton Bargeman, voorzitter 

• Kees Hopma, penningmeester 

• Gerrit Groot Wassink, secretaris  

• Theo Tysma, bestuurslid  

• Marianne van der Marck, bestuurslid 

• John Schröer, bestuurslid 

• Ruud Ligtenberg, bestuurslid 

• Kees Verster, bestuurslid. 
 
 
 
Platform Toekomstbestendigheid Pensioenfondsen 
Dit platform is in het leven geroepen om kennis te verzamelen en 
ervaringen uit te wisselen over pensioenfondsen die niet meer 
zelfstandig kunnen voortbestaan of reeds zijn opgeheven. Zoals 
bekend streeft toezichthouder De Nederlandse Bank er al enige jaren 
naar om het aantal pensioenfondsen te verminderen. Op dit moment 
is dit voor ons nog niet aan de orde. Maar om voorbereid te zijn op 
zaken die mogelijk in de toekomst gaan spelen, hebben wij besloten 
om aan dit platform deel te nemen. Elke bijeenkomst wordt door een 
of twee van onze bestuursleden bijgewoond.  
 
Nieuwsbrieven 
Het is al jarenlang gebruik om alle leden 2x per jaar via een 
nieuwsbrief op de hoogte te brengen van ontwikkelingen op het 
gebied van pensioenen. Zoals gebruikelijk verschenen in 2020 de 
nieuwsbrieven in maart en oktober.  
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Naast de papieren nieuwsbrieven stuurt de 
secretaris - wanneer er iets te melden is - 
informatie per e-mail naar onze leden. We doen 
dat onder de naam “Pensioenmail VPP-TDV”. 
Meestal gaat het over algemene 
pensioenontwikkelingen, overheidsplannen en 
over de reactie van de Koepel 
Gepensioneerden hierop. Ruim 300 van onze 
leden hebben zich voor deze e-mailservice 
opgegeven. Ontvangt u deze berichten nog niet, geef dan uw e-
mailadres door aan secretariaat.vpptdv@gmail.com. 
 
Website 
Op de website vindt u informatie over onze vereniging en haar 
bestuursleden. Verder foto’s en een video gemaakt op Algemene 
Ledenvergaderingen, nieuwsbrieven en links naar interessante 
websites. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Thomassen 
& Drijver-Verblifa kan ook op onze site terecht. De website wordt 
verzorgd door het voormalige bestuurslid Ben Tomassen. 
 
Leden 
De dalende trend van het ledental heeft zich ook in 2020 voortgezet. 
We begonnen 2020 met 705 leden en eindigden het jaar met 677 
leden. We ontvingen 52 afmeldingen, waarvan het overgrote deel het 
overlijden van het lid betrof. We konden 24 nieuwe leden begroeten. 
 
Koepel Gepensioneerden 
Onze vereniging is lid van de Koepel Gepensioneerden (KG), de 
koepel die de belangen van gepensioneerden bij de overheid en 
andere landelijke organisaties behartigt.  
Daarnaast is onze vereniging ook nog steeds aangesloten bij PUSH, 
een overlegorgaan waarin o.a. de gepensioneerdenverenigingen van 
Philips, Unilever, Shell en Hoogovens participeren. De belangrijkste 
reden van het voortbestaan van PUSH is het kritisch kijken naar het 
functioneren van de koepel KG.  
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HERKENT U ZE NOG? 
 

 
 
Op deze foto uit 1982 een aantal medewerkers van de centraal technische 
afdelingen Equipment Engineering (EE) en Fabricage Technische Zaken 
(FTZ) op Deventer-Centrum. De foto is gemaakt ter gelegenheid van de 
overplaatsing van Jan Sanderink en Gerrit Groot Wassink naar het 
laboratorium.  
 
Van links naar rechts: Henk Bakker Schut, Riet Eggink, Koos IJspeert, 
Gerrit Nijenhuis, José Bos, Ewald Behle, Wim Kommers, Gerrit Groot 
Wassink, Hylke Crone en Jan Sanderink 
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Dit is een mooi voorbeeld van hergebruik van blik: een melkpoederblik dat 

is omgetoverd tot drinkbeker. Twee jaar geleden toonde Lub Vlastra, 

voormalig medewerker van Customer Service Engineering ons deze trofee, 

die hij destijds uit Mozambique had meegebracht. Helaas is Lub inmiddels 

overleden.     
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