Nieuwsbrief
Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC)
9e jaargang - Nummer 17 – oktober 2016
De discussies rond ons pensioenfonds en uw pensioen zijn nog hoogst actueel:
• De continuïteit van het Pensioenfonds TenCate staat ter discussie en welke alternatieven
zijn voorhanden
• De landelijke ontwikkelingen in de pensioenwetgeving en de daaruit voortvloeiende gevolgen
Heel belangrijke zaken. De verkiezing van een nieuw kabinet nadert ook. Kunnen we door onze stem nog
iets doen? Binnenkort houden we weer onze jaarvergadering. Als u de stand van zaken en mogelijke
richtingen wilt weten, kom dan naar de jaarvergadering. We zullen proberen om zoveel als mogelijk op
de actualiteit in te spelen en zullen dat zoals gebruikelijk mede met de inbreng van het Bestuur van het
Pensioenfonds doen. De hierna aangekondigde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin we
ook het reilen en zeilen van onze vereniging in het kort belichten en daarna het bestuur van het
Pensioenfonds over de huidige stand van zaken het woord geven, is voor u de gelegenheid om te horen
wat er met uw pensioen nog kan gebeuren. Maak dus gebruik van deze uitnodiging.
Uitnodiging voor de 9e Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 november 2016
Wij nodigen u uit om op dinsdag 15 november vanaf 13.30 uur tot ca. 17.00 uur aanwezig te zijn in
het Huis voor Cultuur en Bestuur, het gemeentehuis in Nijverdal. We houden dan de jaarvergadering
en daarna krijgt u nog informatie van het bestuur van het pensioenfonds. Afsluitend is er ook nu weer
de gelegenheid om daarna nog even met een hapje en drankje bijeen te zijn.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
13.30 uur
- Ontvangst met koffie/ thee en iets erbij.
14.00 ,,
- Opening bijeenkomst en een audiovisual van Koninklijke Ten Cate.
14.15 ,,
- Aanvang huishoudelijke jaarvergadering:
a) Goedkeuring verslag 8e Algemene Ledenvergadering van 17 november 2015;
zie daarvoor de Nieuwsbrief nr. 16 april 2016 of de website.
b) In het bestuur sinds de vorige vergadering besproken thema’s.
c) Goedkeuring financieel verslag van 2015, het voorlopige van 2016 en de
begroting van 2017.
d) Kascommissie: verslag over 2015 en de benoeming commissieleden voor 2016.
Mevrouw M.M.H.J. Ploumen-Aldenhoff en de heer Th.A.Woertman stellen zich
herkiesbaar. De heer H. Beuker is bereid de heer J.Takens op te volgen.
e) Ontwikkeling ledental.
f) Bestuurlijke activiteiten.
g) Bestuurssamenstelling. Volgens rooster van aftreden is de heer John (J.C.M.)
Halkes dit jaar aan de beurt. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een volgende
termijn. Door zijn vertrek ontstaat per 1-12-2015 een vacature. Het bestuur
van de VGKTC stelt voor Mevr. J. (Josine) van der Meulen als zijn opvolgster te
benoemen. Zij is tevens bereid om secretaris te worden.
h) Beantwoording ingediende vragen (voor zover niet voor het Pensioenfonds).
i) Vaststelling datum jaarvergadering in 2017. Het voorstel is deze te houden op
dinsdag 14 november 2017. Einde Jaarvergadering.
15.15 ,,
- Informatie over het Pensioenfonds Ten Cate door het bestuur van het fonds.
* Gang van zaken tot nu en de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst
van het Pensioenfonds.
16.00 ,,
- Informeel samenzijn met hapje en drankje.
Ca. 17.00 uur - Einde bijeenkomst.
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Voor de leden zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden. Zoals u ziet is er genoeg tijd
ingeruimd voor het onderlinge contact. Zoals al eerder gezegd is er ook deze keer
gelegenheid voor vragen/discussie ingeruimd. U moet de vragen die u hebt wel vooraf op bijgaand
antwoordformulier vermelden in de daarvoor bestemde ruimte.
Indien u de ledenvergadering wenst bij te wonen, verzoeken wij u nadrukkelijk het bij deze
Nieuwsbrief gevoegde antwoordformulier vóór 8 november 2016 terug te sturen of via e-mail aan
het adres verenigingvangepensioneerden@tencate.com, zodat wij bij de voorbereiding voldoende
inzicht hebben in het aantal te verwachten deelnemers en de vragen die u hebt. We maken u er tevens
op attent dat er in het centrum van Nijverdal betaald parkeren is. De naastgelegen parkeergarage
Dunant is (tegen betaling) geopend.
De website over onze vereniging en hoe kun je die bereiken?
Op de recent vernieuwde website van Pensioenfonds TenCate is ook een deel voor onze vereniging
beschikbaar gesteld. U kunt dit vinden door het internetadres van het pensioenfonds, dat is
www.pensioenfondstencate.nl, in te tikken. U komt dan op de homepage van het pensioenfonds. Aan de
bovenkant van deze pagina staat: “Ik ontvang pensioen”. Die zin klikt u aan en dan komt u op de pagina
waar de “Vereniging van Gepensioneerden” staat. Als u dat aanklikt krijgt u een keuzemenu.
Weet u dat…………
- uw zorgverzekeraar in november weer de condities voor de zorgverzekering van het volgend jaar
aan u zal mededelen. Als u nog geen gebruik maakt van de voordelen die Menzis of Zilveren Kruis
Achmea u bieden dan kunt u nog altijd voor 2016 een van deze verzekeraars kiezen. Ook als u al
verzekerd bent bij een van hen dan kunt u desgewenst voor de ander kiezen. Voor de huidige
voorwaarden kunt u de website van het pensioenfonds raadplegen onder de informatie voor de
VGKTC (zie hiervoor). Er zijn ook diverse landelijke websites die alle verzekeraars vergelijken.
- de KNVG, waar onze vereniging bij is aangesloten, een mooie website heeft (www.knvg.nl). U kunt
daar allerlei bijzonderheden over de activiteiten van deze koepel vinden. Onze ervaring is dat
deze organisatie onze belangen actief vertegenwoordigt en steeds tot in de kamer van onze
politieke vertegenwoordigers de bestaande problematiek aan de orde stelt. Ook worden door
hen concrete bezwaren en mogelijke oplossingen ingebracht.
- er ook nog andere websites zijn die op diverse manieren over de huidige (nadelige) gevolgen voor
de gepensioneerden hun standpunt geven. Zie bv. www.pensioenleugen.nl ,
www.gepensioneerden.nl, www.uniekbo.nl, www.pcob.nl, www.netwerknoom.nl en www.anbo.nl .
Inbreng voor de volgende Nieuwsbrief
Als u voor de volgende nieuwsbrief inbreng wilt hebben kunt u dat via e-mail sturen aan het volgende
adres verenigingvangepensioneerden@tencate.com . Per post kunt u het sturen aan het Secretariaat
VGKTC, p/a Postbus 126, 7600 AC Almelo.
U kunt uw bijdrage voor de volgende editie indienen tot 15 februari 2017.
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