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ZoaIs gebruikelijk in deze aprileditie het verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) die over het
verenigingsjaar 2015 op 15 november 2016 werd gehouden. Deze Nieuwsbrief wordt naast verzending per post ook
geplaatst op de website van het TenCate pensioenfonds (www.pensioenfondstencate.nl) onder de knop Gepensioneerden
en vervolgens Vereniging van Gepensioneerden. Als u in een volgende Nieuwsbrief zelf een inbreng wilt hebben stellen we
dat op prijs.
Verslag 9e Algemene Ledenvergadering(ALV) van de VGKTC op dinsdag 15 november 2016
Op dinsdagmiddag 15 november 2016 kwamen vanaf 13.30 uur in het Huis van Bestuur en Cultuur in Nijverdal 132 leden
bijeen voor de jaarvergadering en ook om weer oude bekenden te ontmoeten. Zoals de statuten aangeven is de 1 e
doelstelling van de VGKTC om de belangen van de leden te behartigen en de 2e het bevorderen en in stand houden van de
contacten tussen de leden. Deze tweeledige doelstelling kan zo mooi worden gecombineerd. In de theaterzaal werd
vervolgens om ca. 14.00 uur de ALV geopend. Nadat de voorzitter, Jaap Lock, een ieder welkom had geheten was het woord
allereerst aan Jaap de Carpentier Wolf, hoofd communicatie van TenCate die, zoals inmiddels gebruikelijk is, een drietal
korte films over TenCate van toelichtend commentaar voorzag. De eerste film gaat over Geotubes geweven bij
Geosynthetics. Met behulp van deze tubes worden onder meer eilanden aangelegd, dijken gemaakt, opslagdepots gemaakt
etc. Hoofdgebruiksdoel is vaak ontwateren en filteren. De tweede film gaat over TenCate Grass. Allereerst de opmerking
dat de ophef, die er nu is over gebruik van kunstgras, niets met TenCate te maken heeft. Het gaat daarbij alleen over de niet door TenCate gemaakte - rubber infill-korrels. Er is nu een nieuw systeem ontwikkeld: het Hybride gras. Dat geeft een
mooie volle grasmat met een menging van natuur- en kunstgras. Dit gras is veel langer bespeelbaar dan volledig natuurgras.
Gemiddeld gaat zo’n veld 800 uur mee. Vitesse heeft al zo’n grasmat. De belangstelling voor deze grasmat is heel groot.
Tenslotte als derde een film over TenCate en haar activiteiten wereldwijd. Er zijn veel bijzondere ontwikkelingen op allerlei
gebieden gaande. De voorzitter bedankt Jaap voor zijn inbreng in de ALV’s van de laatste jaren. Hij zal dit de volgende keer
niet meer doen want hij gaat TenCate in december verlaten.
Vervolgens opent de voorzitter de 9e Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging. Van deze 9e vergadering komt
een verslag in de nieuwsbrief van april 2017 en op het gedeelte van de website van Pensioenfonds TenCate (zie
www.pensioenfondstencate.nl) dat voor de leden van VGKTC is bedoeld.
De besproken punten uit deze vergadering zijn:
1.
Goedkeuring verslag van de 8e jaarvergadering gehouden op 17 november 2015.
Het verslag, zoals dat op de website en in de Nieuwsbrief van april 2016 is opgenomen, wordt zonder aanvulling of wijziging
goedgekeurd.
2.
Toekomst Pensioenfonds KTC
De huidige eigenaar van TenCate, een consortium onder leiding van Gilde Buyout Partners, heeft (onder voorwaarden)
toegezegd 3 jaar niets te veranderen. Echter rond 2018 zal naar alle waarschijnlijkheid TenCate kunnen worden opgedeeld
en verkocht in delen. De werkgever TenCate heeft daarbij vooral oog voor de actieven in het pensioenfonds. Het
pensioenfonds KTC wil graag actieven en niet-actieven bijeenhouden. Dat is ook het standpunt van de VGKTC. Een overgang
zonder kortingen is daarbij de insteek. De premie moet ook zowel qua werkgevers- als werknemersdeel in stand blijven. Het
serviceniveau moet gelijk blijven. De IFRS-verplichting, die voor TenCate vervalt bij een overgang naar bv. een
bedrijfstakpensioenfonds, zal gebruikt moeten worden voor een “nette” overgang. Er zijn momenteel drie opties voor
overgang die onderzocht worden en binnenkort in het bestuur van het Pensioenfonds nader besproken worden.
3.
Goedkeuring financieel verslag 2015, voorlopig verslag 2016 en begroting 2017
Het totale verslag is ook op de website te raadplegen. De kosten zullen volgend jaar wat hoger zijn dan nu i.v.m. mogelijke
extra mailing en wellicht ook een extra vergadering. Ondanks de hogere reserve blijft het verstandig om een ongewijzigd
beleid te voeren en de contributie dus ook in 2017 niet te wijzigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
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4.
Kascommissie: verslag 2015 en benoeming 2016
De kascommissie, bestaande uit Mw. M.M.H.J. Ploumen-Aldenhoff en de heren Th.A. Woertman en J. Takens, heeft op
8 september 2016 de jaarrekening van 2015 gecontroleerd en akkoord bevonden. Een verklaring van akkoord is voorgelegd
aan de vergadering. De heer Takens is aftredend. De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage. Voorgesteld wordt in zijn
plaats de heer H. Beuker te benoemen. De vergadering neemt het advies om de jaarrekening 2015 goed te keuren over en
gaat akkoord met de benoeming van de heer Beuker.
5.
Ontwikkeling ledenbestand
Het totaal aantal leden is licht dalend (2%). In vergelijk met andere verenigingen van gepensioneerden hebben we nog
steeds een goede score qua deelname: 64% van de gepensioneerden/nabestaanden is lid. Het bestuur zal nog eens
aandacht besteden aan de uitnodigingen die naar mogelijke nieuwe leden worden gestuurd.

6.
Deelname bestuur in diverse groepen
Een overzicht van de diverse vergaderingen en activiteiten waar bestuur of leden van de VGKTC in vertegenwoordigd zijn:
Bestuur VGKTC
Algemeen bestuur PF KTC
Beleggingscommissie PF KTC
Verantwoordingsorgaan PF KTC
KNVG
Voorlichtingsbijeenkomsten PF KTC

: 5
: 7
: 10
: 4
: 4
: 2

keer per jaar
keer per jaar
keer per jaar
keer per jaar
keer per jaar
keer per jaar

6 bestuursleden
2 bestuursleden
2 bestuursleden
2 bestuursleden
3 bestuursleden
6 bestuursleden

Jaap Lock en Cor Troost zijn de huidige bestuursleden in het pensioenfonds namens de VGKTC. Cor Troost is tevens
plaatsvervangend secretaris in het pensioenfonds bestuur.

JM/30.03.17

7.

Samenstelling van het bestuur, rooster van aftreden en herbenoemingen

De heer J.C.M. Halkes is volgens rooster aftredend. Hij heeft te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een
volgende zittingstermijn. Het bestuur stelt voor Mw. J. van der Meulen voor de komende vier jaar te benoemen in de ontstane
vacature. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de heer Halkes voor zijn ca. 9-jarige inzet als secretaris
van het bestuur en voor aanverwante taken en overhandigt hem een presentje.
8.
Beantwoording ingediende vragen (voor zover niet bestemd voor het pensioenfonds)
Bekeken zal worden of het mogelijk is om naast de schriftelijke aanmelding voor vergaderingen ook aanmelding rechtstreeks op
de website mogelijk te maken. Het was al toegestaan om het aanmeldingsformulier voor de ALV desgewenst via e-mail in te
sturen.
9.
Vaststelling vergaderdatum en plaats in 2016
De vergadering stemt in met het voorstel om ook de volgende ALV in het najaar te laten plaatsvinden. Dit is conform de
mogelijkheid die artikel 12 lid 2 van de Statuten de ALV biedt. De datum voor die volgende vergadering wordt vastgesteld
op dinsdag 14 november 2017 in het Huis van Bestuur en Cultuur in Nijverdal.
10. Afsluiting van de ALV
De voorzitter sluit hiermee de ALV af om over te gaan naar de informatie vanuit het bestuur van het Pensioenfonds.
Voorlichting door het bestuur van het Pensioenfonds Ten Cate (PF KTC)
E. Rutgers, manager van het PF KTC, over onder andere Terugblik op 2015, ontwikkelingen 2016 en verwachte
koopkrachtontwikkeling.
Het beleggingsbeleid is vooral gebaseerd op passief beleggen. Alleen bedrijfsobligaties en vastgoed worden actief belegd. Actief
beleggen betekent proberen om de index te verslaan. De strategische beleggingsportefeuille bestaat uit 54% obligaties, 39%
aandelen, 4% vastgoed en 3% grondstoffen. Bovendien is het zo dat 50% van het renterisico en 100% van het valutarisico is
afgedekt. In 2015 was het rendement laag in vergelijk met andere jaren. Met een rendement van 1,19% zat het Pensioenfonds
TenCate ook iets onder het gemiddelde van alle pensioenfondsen van 1,4%. De dekkingsgraad is gedaald van 102,4% naar
97,7%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de daling van de rekenrente voor de voorziening pensioenverplichtingen. Daarbij zijn
twee belangrijke incidentele posten te noemen die grote negatieve invloed hadden. De 3-maandsmiddeling van de rekenrente
is begin van het jaar vervallen en de UFR-systematiek is halverwege het jaar door de wetgever aangepast. De
beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de laatste 12 maanden) en de actuele dekkingsgraad zijn beiden in 2015 gedaald. De
onderdekking van het pensioenfonds is hierdoor groter geworden.
De uitvoeringskosten over de periode 2013-2015 zijn door een onafhankelijke derde (LCP) afgezet tegen andere vergelijkbare
pensioenfondsen (peer group). Gemiddelde pensioenbeheerkosten per deelnemer per jaar € 349 PF KTC en € 476 voor de peer
group. Deze kosten zijn in 2015 zelfs gedaald naar € 335 voor KTC. De vermogensbeheerkosten bedragen voor PF KTC 0,30% en
voor de peer group 0,40% t.o.v. het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn 0,09% (0,08% in 2015) voor PF KTC
en 0,07% voor de peer group t.o.v. het gemiddeld belegd vermogen. De actuele dekkingsgraad is in 2016 gedaald tot 93,5%
eind oktober. Een daling van de rekenrente van 54 basispunten is hier debet aan. Het herstelplan is een cijferbrij die dient om
theoretisch vast te stellen of een pensioenfonds voldoende financiële veerkracht heeft om binnen tien jaar te kunnen
herstellen zonder kortingen. Naar verwachting is herstel zonder korting nog mogelijk.
Verwachting koopkrachtontwikkeling van het pensioen: De komende jaren zal geen indexatie (verhoging pensioen) kunnen
plaatsvinden. In 2017 waarschijnlijk geen korting op pensioen, maar voor de toekomst is dit onzeker. Alles is sterk afhankelijk
van wat de rente gaat doen. Blijft de rente zo laag of gaat deze omhoog? Als de rente stijgt worden de vooruitzichten gunstiger.
Tot slot nog aandacht voor de vernieuwde website van het pensioenfonds. Het beste is zelf eens te kijken op die site.
N. Mol, de voorzitter van het PF KTC, over het onderzoek naar de toekomst van Pensioenfonds TenCate
Ten Cate is begin 2016 verkocht. Dit zal in principe tot 2019 geen gevolgen hebben voor het pensioenfonds, tenzij voordien
delen van het concern worden verkocht. Het bestuur van Pensioenfonds TenCate heeft daarom begin 2016 besloten onderzoek
te doen naar de toekomstbestendigheid van het eigen fonds en alternatieve uitvoeringsvormen zijnde APF en BPF als meest
reële alternatieven. Eind 2016 wil het bestuur de richting bepalen.
Het onderzoek naar de eigen toekomstbestendigheid is afgerond. Er zijn kwetsbaarheden bepaald en aanbevelingen voor
verbetering geformuleerd. Criteria voor de uitvoering zijn opgesteld en beoordeeld.
Er zijn gesprekken geweest met en aanbiedingen ontvangen van Centraal Beheer APF, PGB (‘magneetfonds’) en BPF MITT.
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Uit gesprekken met de werkgever blijken gemeenschappelijke uitgangspunten voor overgang van het pensioenfonds te
bestaan. Zeer binnenkort gaat het bestuur op een voorlichtingsdag de uitkomsten van het onderzoek naar de
toekomstbestendigheid bespreken. Zowel de kwetsbaarheden, de oplossingsrichtingen als het vergelijk van de genoemde
offertes. De kwetsbaarheden zijn onder andere de mogelijkheid dat TenCate als bedrijf in aparte ondernemingen wordt
opgedeeld; de bemanning van pensioenfondsorganen steeds lastiger wordt i.v.m. vereiste deskundigheid, tijdsbesteding en
ontwikkelingen bij de werkgever; het pensioenbureau van PF KTC een kleine bezetting heeft; kosten voor uitvoering en
beleggen krijgen meer aandacht; de lage rentestand maakt pensioen extreem duur met als gevolg hoger risico op korten en op
niet-indexeren.
De oplossingen zijn ook geformuleerd. Daaronder zijn onder meer bestuursmodel wijzigen, overdracht naar andere
uitvoeringsvorm, uitbesteding administratie, kostenbewaking intensiveren, etc. Uiteindelijk zal de voorlichtingsdag moeten
leiden tot een op waarde rangschikken van de uitgangspunten voor de toekomstige uitvoering van het pensioenfonds. De
belangrijkste uitgangspunten zijn hiervoor al genoemd bij punt 2 van de huishoudelijke vergadering. Harde punten daarbij
zullen leidend zijn. De werkgever moet er in beginsel vanuit gaan dat het een verplichte aansluiting bij het BPF MITT heeft,
waarvan het echter onder voorwaarden van kan worden vrijgesteld. Zoals dat nu ook het geval is.
Tot slot wordt vastgesteld dat de meeste ingediende vragen al beantwoord zijn in de vergadering en door de toelichting vanuit
het pensioenfonds. Enkel de vraag of de nieuwe eigenaar zich heeft geconformeerd aan de verplichtingen van de oude eigenaar
was nog niet aan de orde gekomen. Dit richt zich met name op de herstelopslag van 3% van de pensioengrondslag zolang de
dekkingsgraad lager is dan het vereiste niveau (ongeveer 120%). Deze afspraak is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en
wordt gerespecteerd door de nieuwe eigenaar.
Einde bijeenkomst
Om ca. 16.15 uur wordt de bijeenkomst door de voorzitter afgesloten met de uitnodiging om nog van een hapje en drankje
te genieten in de foyer van ZinIn. Graag maakt men hier gebruik van. Het wordt een gezellig napraten over de vergadering
en weer even bijpraten, daar velen elkaar soms al een jaar niet meer hebben gesproken. Tegen 17.30 uur was de
bijeenkomst afgelopen.
De website over onze vereniging en hoe kun je die bereiken?
Op de 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. In de bovenregel van deze pagina staat: “Ik ontvang pensioen”. Dat klikt u aan en daaronder vindt u
een keuzemenu. Dan gaat u naar 'Vereniging van Gepensioneerden'.
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 september 2017.

JM/30.03.17

