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11. OVERLEDEN 
 
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden: 
 

Voorl. Naam Woonplaats Geb. datum 

C.A. Adamse-Bras DORDRECHT 9-6-1923 

A.M.C. Amsterdam-de Beer DORDRECHT 2-12-1934 

G. Asjes-Oud HOORN NH 11-12-1922 

L.F. Borg-Roordink OSS 20-8-1927 

J.T.M. Brocks-van den Acker OSS 21-10-1931 

B.H.A. ten Cate-Hubers DOORN 8-6-1932 

J.M. Dorsman-Westmaas EPSE 7-8-1925 

B. Hoekstra BEUSICHEM 1-3-1936 

J.M. Hulman DEVENTER 16-9-1930 

T. Koopmans-Elzinga LEEUWARDEN 17-3-1933 

N. Lowijs-de Groote HOOGEVEEN 4-12-1937 

J. Maail HOOGEVEEN 27-10-1928 

H. Meijer-Bulthuis ZAANDAM 23-10-1922 

R.E. Milar HOOGEVEEN 4-7-1938 

E. Poelakker-Grotenhuis DEVENTER 9-10-1927 

G. Portengen ALKMAAR 5-4-1931 

C. Sanders-Ouwendijk BOLSWARD 17-5-1930 

R. Sieders HOOGEVEEN 15-2-1930 

B.P. Spithoven UTRECHT 24-12-1920 

M.W. Stelder-Meijer DEVENTER 20-7-1922 

W Szejnoga-Roeterdink DEVENTER 12-4-1927 

J.H. van Valk DEVENTER 3-9-1931 

S.J. Vermeulen-Berkhout ANNA PAULOWNA 23-4-1929 

C.T. Voorthuysen-de Roos BATHMEN 25-6-1921 

A. de Vries-Pasma LEEUWARDEN 28-9-1927 

H.J.J. Wissink NIJVERDAL 6-6-1950 
 
 
                          We wensen de nabestaanden  
                                heel veel sterkte  
                                       met het verlies 
                                                van hun geliefden. 
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Attentie: 

Let op aanvangstijdstip! 

1. UITNODIGING VOOR ALG. LEDENVERGADERING 2018 
 
Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering, die zal  
worden gehouden op donderdag 5 april 2018 in de kantine van  
Ardagh Group, locatie Deventer Zuid,  Zweedsestraat 7 te 
Deventer. 

 
Zaal open:  14.30 uur 
Aanvang:  15.00 uur 
Einde ca:  17.30 uur 
 
Vriendelijk verzoek om bij aankomst rechtstreeks naar de kantine te 
gaan. Zo maar de fabriek in lopen, dat mag tegenwoordig niet meer. 
 

Behalve leden zijn ook andere gepensioneerden, 
nabestaanden van gepensioneerden en “slapers” 
van het Pensioenfonds TDV van harte welkom om 
kennis te maken met onze vereniging.  
Zoals elk jaar proberen we u een interessant 
programma te bieden. Dit jaar staan de volgende 
onderdelen op het programma: 
 
1. Presentatie door de 

heer F.A. Möller, 
voorzitter van de 
Raad van Bestuur 
van de Ardagh 
Group over de gang 
van zaken in de 
onderneming. 

 
 
 
2. Presentatie door de 

heer T.W.F. Hillen, 
directeur van het  
Pensioenfonds TDV.  
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3. Officieel gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 
a. Opening 
b. Mededelingen 
c. Verslag ALV 2017 (zie nieuwsbrief  oktober 2017) 
d. Jaarverslag 2017 (pagina 4)   
e. Jaarrekening 2017 en begroting 2018 (pagina 7)  
f. Bevindingen kascommissie 
g. (Her)benoeming kascommissieleden  
h. Aftreden en (her)benoeming van bestuursleden (pg. 9) 
i. Nieuws over KNVG en Pensioenontwikkelingen 
j. Wat verder ter tafel komt 
k. Rondvraag 
l. Sluiting 

 
4. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 

 

In de afgelopen maanden is de samenwerking met de NVOG 
verdiept en door beide besturen wordt onderzocht op welke wijze 
een nauwere samenwerking in de toekomst kan worden 
vormgegeven. In het tweede kwartaal van 2018 worden nadere 
berichten verwacht. 
 
Het doel van de KNVG blijft de belangen van de lidverenigingen en 
haar leden zo sterk mogelijk te behartigen. Als een andere structuur 
en een andere manier van samenwerking met de NVOG dit 
ondersteunt, dan zal de KNVG dit uitwerken en aan de 
lidverenigingen in de ALV voorleggen. 
 

John Schröer 

 
 
9. VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN: 
VPP-TDV Vereniging van Pensioengerechtigden van het PF-TDV 
PF-TDV Pensioenfonds TDV 
VO  Verantwoordingsorgaan van PF-TDV 
KNVG  Koepel van Nederlandse Verenigingen van 

Gepensioneerden.  
PME  Pensioenfonds Metalektro  
DNB  De Nederlandse Bank 
 

  
10. WIE HEEFT NIEUWSBRIEF NO. 2? 
De afgelopen maanden hebben enkele bestuursleden hun archieven op 
zolders, in kasten en op bureaus opgeruimd en geordend. Daarbij 
kwamen ze tot de ontdekking dat nieuwsbrief no. 2 ontbreekt. Omdat de 
nieuwsbrieven een goed beeld van de geschiedenis van onze vereniging 
geven, willen we die serie graag compleet 
hebben. Daarom zijn we op zoek naar deze 
nieuwsbrief die in de periode tussen 
augustus 1996 en april 1997 moet zijn 
uitgegeven.   
Hopelijk zijn er leden uit de beginperiode 
van onze vereniging, die nog een doos met 
oude documenten op zolder hebben staan. 
Wie weet zit daar no. 2 in. Neem in dat 
geval contact op met  Gerrit Groot Wassink, tel. 0575-491224 of mail naar 
secretariaat.vpptdv@gmail.com.  
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8. De KNVG en PENSIOENONTWIKKELINGEN 

Nu eindelijk een nieuw kabinet aan de slag is gegaan, komen de 
eerste gesprekken over een nieuw pensioensysteem weer op gang. 
De SER is niet tot een advies over een nieuw pensioensysteem 
gekomen. De werknemers en de werkgevers zijn verdeeld en de 
kroonleden lijken geen van allen echt te geloven in de modellen die 
op tafel liggen. De FNV heeft zich als enige echt uitgesproken en 
zet zich in om het bestaande pensioensysteem als basis te 
handhaven.  
 

In de samenwerking binnen de commissie van de KNVG en de 
NVOG is in de afgelopen maanden veel aandacht gegeven aan de 
“ouderen vriendelijke gemeente”. Nu steeds meer taken verschoven 
zijn naar de gemeente worden veel van de regelingen en beleid ten 
aanzien van ouderen door de gemeente uitgevoerd. Bij politieke 
partijen en bij toekomstige gemeenteraadsleden blijkt de oudere 
niet echt op het netvlies te staan. Onze checklist die de 
KNVG/NVOG bij alle gemeentes en de politieke partijen zijn 
verspreid is in heel veel gevallen nu onderdeel van de diverse 
verkiezingsprogramma’s. 
 
De laatste 2 maanden heeft de samenwerking die door de KNVG 
met andere ouderenorganisaties is opgezet geleid tot een aantal 
brieven naar de nieuwe ministers en ministeries en zijn de 
organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende 
groepen om tot nieuw beleid te komen. Het beleid van het zoeken 
van de samenwerking met de andere organisaties begint vruchten 
af te werpen. 
 
Op 8 maart is “Pact voor de Ouderenzorg” in Den Haag getekend. De 
KNVG is een belangrijke partij geweest bij de samenstelling van dit 
document dat contouren van het beleid in de komende jaren aangeeft. 
 

Met de website LoonVoorLater houdt de KNVG alle leden en 
belangstellenden op de hoogte van alles dat gepubliceerd wordt 
over pensioenen en over zorg. Iedere twee weken wordt door de 
KNVG een nieuwsbrief gezonden aan de lidverenigingen en aan de 
leden die zich hebben aangemeld. 
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2. VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste lezers, 
 
Ook in de twee vorige “van de 
bestuurstafel” heb ik gesproken over 
de vraag of een nieuwe regering 
antwoord gaat geven op onze vraag: 
Hoe zullen zij omgaan met de pensioenen van alle Nederlanders en 
meer in het bijzonder wat gaat dit voor ons pensioenfonds 
betekenen? Veel duidelijkheid daarover hebben we nog niet. 
 
Wel mogen we constateren dat ons Pensioenfonds er is in geslaagd 
een zodanige dekkingsgraad te behalen dat er 0,5% kon worden 
geïndexeerd! Nog lang niet genoeg, maar wel meer dan de meeste 
Pensioenfondsen konden aankondigen! 
 
Waar we ons de komende tijd mee bezig gaan houden, heeft te 
maken met de zelfstandigheid van ons Pensioenfonds. Het totaal 
aantal pensioenfondsen in Nederland is in 20 jaar gedaald van 1060 
in 1997 naar 268 in 2017. 
De komende maanden willen we, als bestuur, gaan studeren en 
antwoord proberen te geven op de vraag: Hoe lang is het 
verantwoord om zelfstandig verder te gaan? Daar spelen heel veel 
criteria een rol, die we in het komende jaar op de rij gaan zetten. 
Daarna willen we de uitkomst van die studie met onze leden delen 
en daarover met u in gesprek. 
 
Ton Bargeman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de toekomst kijken!                                                      Samenwerken? 
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3. JAARVERSLAG 2017 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2017 heeft het bestuur van VPP-TDV in elke laatste week van de 
oneven maanden vergaderd. Van alle vergaderingen is een verslag 
gemaakt.  

 
Het is gebruikelijk dat de twee 
gepensioneerden die zitting 
hebben in het pensioenfonds-
bestuur formeel geen 
bestuurslid van onze vereni-
ging (meer) zijn. Zij moeten 
hun werk onafhankelijk kunnen 

doen. Wij nodigen hen echter wel uit voor de bestuurs-
vergaderingen van de VPP-TDV. Op deze manier zorgen we voor 
een goede wederzijdse informatieuitwisseling en hebben onze PF-
bestuurders een klankbord om hun standpunten te toetsen.  
 
Deze uitwisseling van standpunten gebeurt ook met de leden van 
het VO en met de afgevaardigde naar de KNVG. Zij zijn wel 
bestuurslid van onze vereniging.  
 
Op de agenda van onze bestuurs-
vergaderingen staan daarom de volgende 
vaste agendapunten: 

 Nieuws vanuit het Pensioenfonds 

 Nieuws vanuit het VO 

 Nieuws vanuit de KNVG   
 
Eén van de vele onderwerpen waarover we in 2017 met onze 
vertegenwoordigers in het PF-bestuur van gedachten hebben 
gewisseld is volgens welke regels inhaalindexaties moeten worden 
geëffectueerd. Dit onderwerp is op dit moment nog niet actueel, 
maar we hopen dat dit binnen enkele jaren wel het geval zal zijn. En 
dan moeten er duidelijke regels zijn, hoe en in welke volgorde een 
en ander wordt ingehaald. 
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   Afscheid 

in de toekomst de eventuele inhaalindexatie wordt uitgevoerd. 
Daarvoor was het nog te vroeg, het is bewust niet gebeurd, omdat 
inhaalindexatie de eerstkomende jaren nog niet aan de orde zal 
zijn. Het bestuur heeft wel gesproken over de te hanteren 
uitgangspunten en zal hier later op terugkomen. 
- Bureau Montae heeft het bestuur terzijde gestaan bij een 
zelfevaluatie en hierover gerapporteerd.  Deze rapportage is in het 
VO besproken. 
- In het reglement van de Visitatie Commissie (VC) zijn wat 
tekstuele wijzigen aangebracht. Daarover heeft het VO een positief 
advies uitgebracht. De taak van de visitatiecommissie bestaat uit 
het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Ook ziet de VC toe 
op een adequate risicobeheersing en op een evenwichtige 
belangenbehartiging door het bestuur. 
 
In 2018 wordt de samenstelling licht gewijzigd, omdat een van de 
leden niet meer beschikbaar is. Het VO heeft geadviseerd de heer 
Zevenhuizen te benoemen als derde lid van de VC. Hij heeft 
dezelfde expertise als het aftredend lid en zorgt voor een verjonging 
van de VC. Daarnaast acht het VO  één jurist in de commissie 
voldoende. 
 
Samenstelling VO 
Freek ter Horst, die VO-lid is namens de 
gepensioneerden, neemt dit jaar afscheid. 
Voor hem heeft de VPP-TDV als opvolger 
voorgedragen, de heer Kees Hopma. 
Bert van Oortmarssen, secretaris en VO-lid 
namens de werknemers neemt eveneens 
afscheid. De Groepsondernemingsraad heeft 
binnenkort een gesprek met een mogelijke 
kandidaat. 
Beide aftredende leden zijn sinds het ontstaan van het 
Verantwoordingsorgaan lid van het VO geweest.  
 
Namens het VO: Freek ter Horst 

Marianne van der Marck 
Theo Tysma 
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gaat in op 25 mei 2018. Om ons op al deze ontwikkelingen beter 
voor te kunnen bereiden, heeft het bestuur van het fonds besloten 
een externe deskundige aan te trekken als (part-time) 
risicomanager. Dit is enigszins vergelijkbaar met de 
beleggingsdeskundigen van buiten het fonds, die al vele jaren deel 
uitmaken van de Beleggingsadviescommissie. Over een half jaar 
wordt bekeken of deze functie vast moet worden ingevuld. Het 
bestuur blijft wel eindverantwoordelijk natuurlijk. 
 
Wil Lugtenburg-Sanders 
Barend Hess 

 
 

7. NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN (VO) 
De wettelijke taak van het VO bestaat uit het geven van adviezen  
en het beoordelen van het handelen van het bestuur.  
 
Sinds de vorige Nieuwsbrief heeft het VO maar twee keer 
vergaderd. De vergadering van 12 december kon worden 
geschrapt. Over het belangrijke agendapunt “premievaststelling 
voor 2018” kon ook schriftelijk worden geadviseerd. Omdat de 
methodiek voor het vaststellen van de premie vastligt, volgt uit een 
berekening met de 10-jaars gemiddelde rente automatisch de 
hoogte van de premie. De berekening klopt en daarover heeft het 
VO positief geadviseerd. Voor 2018 bedraagt de totale premie 
31,2%. Werknemers betalen 11,03% de werkgever betaalt 20,17%. 
  
Het pensioenfonds heeft een goed jaar achter de rug. 
Dankzij de hogere beleidsdekkingsgraad konden de pensioenen per 
1 januari 2018 met een half procent worden verhoogd (gedeeltelijke 
indexatie). 
Het pensioenfonds TDV is een van de weinige fondsen waarbij dit 
gebeurde. De meeste fondsen konden (nog) niet indexeren. 
Van hetgeen besproken is in de VO-vergaderingen noemen we de 
belangrijkste onderwerpen. 
- Op verzoek van de Nederlandsche Bank heeft het pensioenfonds 
de ”Missie, Visie, en Strategie” opgesteld. Het VO mist in het 
document de te ondernemen acties, enkel  de uitgangspositie wordt 
vermeld. Ook  is nog geen visie opgenomen over de wijze waarop 
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Maar in onze bestuursvergaderingen wordt niet alleen gepraat over 
aspecten van ons eigen Pensioenfonds, er wordt met onze 
vertegenwoordiger bij de KNVG ook gediscussieerd over politieke 
en andere ontwikkelingen in “pensioenland”. Een hot item zijn de 
overheidsplannen om tot een nieuw pensioensysteem te komen met 
individuele pensioenpotjes, waarbij het risico volledig bij de 
deelnemers en gepensioneerden wordt gelegd.  
 
Algemene Leden Vergadering 
Op 6 april 2017 werd in de kantine van het Deventer 
productiebedrijf de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Ongeveer 65 leden waren op deze bijeenkomst 
aanwezig. Vóór de vergadering heeft de heer Möller, voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Ardagh Nederland  ons bijgepraat over de 
gang van zaken in de onderneming. Aansluitend informeerde de 
heer Th. Hillen, directeur van Pensioenfonds TDV,  ons over de 
ontwikkelingen binnen het Pensioenfonds.  
 
Hierna volgde de eigenlijke ledenvergadering. Een uitgebreid 
verslag hierover heeft u in de nieuwsbrief van oktober 2017 kunnen 
lezen. Na afloop is er onder het genot van een hapje en een drankje 
uitgebreid nagepraat.  
 
Het bestuur 
De samenstelling van het bestuur is 
in 2017 niet gewijzigd. Wel zijn we 
op zoek naar enkele nieuwe 
bestuursleden omdat twee bestuurs-
leden het voornemen hebben om in 
2018 te stoppen.  
 
Nieuwsbrieven 
Het is al jarenlang gebruik om alle leden 2x per jaar via een 
papieren nieuwsbrief op de hoogte te brengen van ontwikkelingen 
op het gebied van pensioenen. In 2017 verschenen nieuwsbrieven 
in maart en oktober.  
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              Op de ALV zien we steeds meer haarverlies 
 
E-mail service 
Naast de papieren nieuwsbrieven sturen we tegenwoordig wanneer 
er iets te melden is informatie per e-mail naar onze leden. We doen 
dat meestal onder de naam “Pensioenmail VPP-TDV”. Vaak gaat 
het over algemene pensioenontwikkelingen, 
overheidsplannen en over de reactie van de KNVG 
hierop. Bijna 300 van onze leden hebben zich voor 
deze e-mail service opgegeven. Ontvangt u deze 
berichten nog niet, geef dan uw e-mailadres door 
aan secretariaat.vpptdv@gmail.com. 
 
Website 
Op de site www.vpp-tdv.nl vindt u allerlei informatie over onze 
vereniging zoals samenstelling bestuur, nieuws, downloads, foto’s, 
video’s en links. En voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van Thomassen & Drijver-Verblifa kan ook op onze site terecht.  
 
Leden 
Het aantal leden van onze vereniging loopt langzaam maar zeker 
terug. We begonnen 2017 met 798 leden. Er meldden zich 18 
nieuwe leden aan.  Maar helaas zijn er 35 leden overleden en 11 
leden zegden hun lidmaatschap om andere redenen op. We 
eindigden het jaar met 770 leden.  
 
Gerrit Groot Wassink 
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Dat is natuurlijk nog veel te laag, zeker als we dat vergelijken met 
ons gemiddeld rendement van ruim 9% per jaar! Maar dat is nou 
eenmaal het systeem van toezichthouder DNB; een systematiek die 
de politiek (nog) niet wil wijzigen. 
 
Herstelplan 2017-2027 
Dit jaarlijkse plan geeft aan hoe TDV onder bepaalde aannames, 
die grotendeels door DNB (De Nederlandsche Bank) worden 
bepaald, de komende 10 jaar gaat presteren: stijgt de 
dekkingsgraad, kan er geïndexeerd worden, hoe hoog moet de 
premie voor werkenden zijn, enzovoort? Belangrijke aannames zijn 
b.v. de inflatie (2%), de loonstijging (2,5%), het rendement van 
beleggingen (3,5%, dat lijkt veilig?) en de rekenrente (1,5%). En als 
dat allemaal werkelijkheid wordt, stijgt de beleidsdekkingsgraad van 
114,8% eind 2017 naar 127% in 2020. Dat is hoger dan de vereiste 
dekkingsgraad van 124% om volledig te kunnen indexeren! Vorig 
jaar gaf dit plan aan, dat dit in 2021 weer zou kunnen. Dat klinkt dus 
positiever, maar laten we voorzichtig zijn, want de wereld om ons 
heen kan zeker nog roet in het eten gooien. Geruststellend is dat 
we niet gauw in de gevarenzone voor mogelijke korting van 
pensioenen zullen terechtkomen. Maar ook dat is nooit helemaal uit 
te sluiten. 
 
Risicomanagement 
Een onderwerp waar overal, en dus ook 
bij pensioenfondsen, steeds meer over 
wordt gepraat. Welke beheersmaat-
regelen moeten en kunnen we nemen om 
ons tegen allerlei risico’s te beschermen? 
DNB stelt hierover ook voor pensioen-
fondsen steeds meer regels op. Actuele ontwikkelingen, die op alle 

bedrijfspensioenfondsen en andere 
organisaties afkomen, zijn b.v. IT-
beveiliging en de gevolgen van een 
veel strengere Europese wetgeving 
voor beveiliging van persoons-
gegevens (privacywet). Deze 
zogenoemde AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) 
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want zij krijgen indexatie op basis van de loonstijging, die in 2017 
hoger was. Maar net als in 2014 is besloten om iedereen evenveel 
toeslag te geven, omdat het om een gedeeltelijke indexatie gaat. 
Wij zijn verheugd, dat voor het eerst sinds 4 jaar weer een beetje 
prijscompensatie mogelijk is. De indexatieachterstand voor 
gepensioneerden sinds 2009 is overigens nog steeds groot 
(ca.15%) en voor werkenden nog hoger (ca. 20%) 
Indexatie was mogelijk, omdat de beleidsdekkingsgraad van TDV, 
die eind 2016 103,5% was, is opgelopen tot 113,9% per eind 
november 2017 en dat is boven de  110%, die minimaal nodig is om 
deels te kunnen indexeren. Eind december 2017 bedroeg de 
beleidsdekkingsgraad zelfs 114,8%. Bij de PME (bedrijfstakfonds 
Metalektro) was die toen maar 100,1% en dat is zelfs onder de voor 
hen minimaal vereiste 104%, dus zeker geen indexatie daar. Uit 
DNB-cijfers blijkt, dat de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van alle 
pensioenfondsen eind december 2017 106,5% was. Het gaat om 
216 fondsen, waarvan er 101 onder de 110% zitten en 15 boven de 
130%. Wij zitten dus in de bovenste helft.  
 
Eerste resultaten van 2017 
Het jaarverslag is nog lang niet gereed, maar we kunnen toch al wat 
resultaten geven. Het beleggingsrendement in 2017 was 8,7%, 
tegenover 7,9% in 2016. Dit kwam vooral door veel betere 
opbrengsten van aandelen (16,5%; was 8,7% in 2016) en vastgoed 
(13,7%; was 4,4% negatief in 2016). In september 2016 is ons 
verliesgevende directe vastgoed verkocht en dat maakt nu een 
groot verschil. Ook hier deden we het beter dan PME, dat een 
rendement van 4,7% scoorde. Maar daar was 2016 weer beter: 
10,3%. Ons gemiddelde was de laatste 5 jaar 7,9 %. Nu we daar 
met die 8,7% in 2017 iets boven zitten, mogen we daar best 
tevreden mee zijn. 
Het aantal deelnemers in ons fonds nam ook in 2017 weer af: 2,7% 
tot 5.487 eind 2017. Die daling is ongeveer gelijk aan het 
gemiddelde van de laatste jaren. Eind 2017 is het aantal 
gepensioneerden 2.770 en dat is 50,5% van het totaal. Eind 2016 
was dit 51,5%, dus ons fonds is iets minder “vergrijsd” geworden! 
Verder is opvallend dat de door DNB voorgeschreven gemiddelde 
rente in 2017 niet verder is gedaald, zoals de laatste jaren wel 
steeds gebeurde. Die is zelfs iets gestegen van 1,23% naar 1,26%. 
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4. JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018 
 
BEDRAGEN IN EURO'S 

    

       INKOMSTEN 
     

   

Rekening Rekening Begroting Begroting 

   

2016 2017 2017 2018 

       Contributie bijdragen leden 6.006 5.817 6.000 5.800 

Rente  

  

186 66 200 0 

   

6.192 5.883 6.200 5.800 

       

       UITGAVEN 

      

   
Rekening Rekening Begroting Begroting 

   
2016 2017 2017 2018 

       Nieuwsbrieven drukken 3.198 2.461 3.200 2.500 

Nieuwsbrieven porti 

 

1.080 1.083 1.100 1.100 

Adm. en secretariaat 

 

581 543 600 600 

KNVG 
  

1.049 1.013 1.050 1.050 

Opleidingen 

 

0 0 0 0 

Overige 
  

2.061 765 750 800 

Saldo 
  

-1.777 18 -500 -250 

   
6.192 5.883 6.200 5.800 

 
 

 
Kees Hopma 

 

   

Balans per 31 december 

  

         Debet   2016 2017       2016 2017 

Rekening Courant 3143 4095 
 

Vermogen 
 

14.188 14.206 

Rendementsrekening 36.045 35111 
 

Weerstandsfonds 25.000 25.000 

       
    

         

  
39.188 39.206 

   
39.188 39.206 
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Toelichting op de Jaarrekening 2017 
Het jaar 2017 eindigde met een positief saldo van € 18 t.o.v een 
begroting van  € -500. 
De contributieontvangst bedroeg € 5817. Dit was lager dan de 
begroting en voorgaande jaren, hetgeen het dalende ledenaantal 
weergeeft. 
De kosten van het drukken en verzenden van de nieuwsbrief waren 
een ruime € 700 lager, zowel t.o.v van 2016, als ook in de begroting 
2017. De contributie voor de KNVG kwam door het dalende  
ledenaantal iets lager uit dan 2016 en begroting. Op het gebied van 
opleidingen van bestuursleden zijn in 2017 geen kosten gemaakt. 
De  overige kosten waren conform verwachting ruimschoots onder 
het niveau van 2016, hetgeen een eenmalige overschrijding 
bedroeg, veroorzaakt door gemaakte reiskosten over 2015 en 2016,  
in verband met het bezoeken van vele landelijke vergaderingen 
omtrent de ontwikkelingen in pensioenland. 
Zoals afgesproken tijdens de Algemene Leden Vergadering van 
april  is het weerstandsfonds per einde 2010 vastgesteld op            
€ 25.000,- Het vrij beschikbare vermogen bedraagt per 31 
december € 14.206. Dit is een toename van ongeveer € 18 t.o.v. 31 
december 2016. Het bestuur ziet dan ook geen aanleiding tot 
verandering van de contributie. 
 
Begroting 2018 
In de begroting 2018 wordt een verlies verwacht van € 250. Voor de 
contributieopbrengst is uitgegaan van een gelijkblijvend leden-
aantal. We verwachten geen rente te ontvangen. In 2018 wil het 
bestuur nogmaals bezien hoe het ledenaantal minimaal op het 
huidige peil kan worden gehouden of kan worden vergroot. De 
uitgaven voor de nieuwsbrief worden opnieuw geraamd op € 3.700, 
hetgeen het huidige niveau weergeeft.  
 
Automatische incasso 
De automatische incasso van de contributie zal 
plaatsvinden na de Algemene Ledenvergadering 
van 2018. 
 
Kees Hopma  
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5. BESTUURSMUTATIES 
 
Dit jaar zijn aftredend Ton Bargeman, Marianne van der Marck en 
Ben Tomassen. Ton en Marianne hebben aangegeven dat zij 
beschikbaar zijn voor herbenoeming. Het bestuur draagt beiden 
voor herverkiezing voor.  
 
Ook leden van de VPP-TDV kunnen kandidaten voordragen. Een 
dergelijke voordracht moet schriftelijk, vóór het begin van de 
vergadering bij het bestuur worden ingediend. De voordracht moet 
door tenminste 25 stemgerechtigde leden zijn ondertekend en er 
moet een verklaring worden bijgevoegd dat de kandidaat akkoord 
gaat met een eventuele benoeming. 
 
Ben Tomassen heeft helaas aangegeven dat hij zich 
na 12 jaar intensief bestuurswerk niet meer voor 
herverkiezing beschikbaar stelt. Daar komt bij dat 
Freek ter Horst bij zijn herverkiezing in 2017 al heeft 
aangegeven dat hij in 2018 wil aftreden.  
 
Wij zijn dan ook op zoek naar geschikte kandidaten om het bestuur 
te versterken. De grootste behoefte bestaat aan kandidaten die de 
ledenadministratie en/of beheer van onze website op zich kunnen 
nemen. Suggesties voor mogelijke kandidaten worden zeer op prijs 
gesteld.   

 
6. NIEUWS VAN HET PENSIOENFONDS TDV 

 
Dekkingsgraad en indexatie 
De voor ons belangrijkste beslissing van het bestuur in de laatste 
maanden van 2017 was de toekenning van 0,5% indexatie per 1 
januari 2018 voor alle deelnemers. Dit 
is voor het eerst sinds 2014; toen was 
de verhoging 1,25%. Het is een 
gedeeltelijke vergoeding van wat 
eigenlijk nodig zou zijn om de 
prijsstijging van 1,34% (inflatie) te 
compenseren. Eigenlijk had de toeslag 
voor werkenden iets hoger moeten zijn, 
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