Nieuwsbrief
Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC)
10e jaargang - Nummer 19 – oktober 2017

In de afgelopen tijd heeft het bestuur van het Pensioenfonds TenCate onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds en eventuele alternatieve uitvoeringsvormen. Het bestuur heeft de vooren nadelen van enerzijds doorgaan met het eigen pensioenfonds en anderzijds overgaan naar een andere
pensioenuitvoerder zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Mede in het licht van de verkoop van Koninklijke Ten
Cate en de verwachte opsplitsing van de onderneming binnen enkele jaren, is het bestuur tot de conclusie
gekomen dat opheffing van het pensioenfonds en onderbrenging van de pensioenen bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT) de beste mogelijkheid is. De
belangen van de deelnemers en gepensioneerden zijn in dit proces steeds voorop gesteld.
Deelnemers en gepensioneerden zijn in twee vergaderingen (op 5 en 19 juli 2017) geïnformeerd over het
proces dat inmiddels heeft geleid tot het besluit om tot liquidatie van het pensioenfonds over te gaan en de
pensioenen over te dragen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT). Het pensioenfonds heeft u hierover schriftelijk geïnformeerd op 2 oktober 2017.
Tijdens de jaarvergadering, die op 14 november a.s. wordt gehouden, zal het bestuur van het Pensioenfonds
TenCate informatie verstrekken over de huidige stand van zaken betreffende het liquidatieproces.
Voor de Vereniging van Gepensioneerden van Koninklijke Ten Cate betekent de liquidatie en overgang naar Bpf
MITT dat de vereniging in de huidige vorm per 1 januari 2018 tijdelijk zal worden voortgezet. Het Bpf MITT zal
mogelijk een brede Vereniging van Gepensioneerden MITT oprichten, waar men op vrijwillige basis lid van kan
worden. Het bestuur van VGKTC heeft zich beraden op eventuele mogelijkheden voor de toekomst. Het in
stand houden van de vereniging met een gewijzigde doelstelling (zoals: organiseren bijeenkomsten;
voorlichting; collectiviteit met betrekking tot zorgverzekering) en zonder contributieinkomsten stuit op een
aantal praktische bezwaren (bij voorbeeld het bijhouden van het ledenbestand; het versturen van mailings).
Voordat het bestuur gaat onderzoeken of het mogelijk is deze bezwaren op te heffen, vragen wij u op het
antwoord-formulier aan te geven of u geïnteresseerd bent in het laten voortbestaan van de VGKTC met deze
gewijzigde doelstelling na 1 januari 2018.
e

Uitnodiging voor de 10 Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 november 2017
Wij nodigen u uit om op dinsdag 14 november vanaf 13.30 tot ca. 17.00 uur aanwezig te zijn bij de
jaarvergadering die gehouden wordt in het Huis voor Cultuur en Bestuur, het gemeentehuis in Nijverdal.
Aansluitend zal er zoals gebruikelijk gelegenheid zijn om met een hapje en drankje bijeen te zijn.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
13.30 uur
Ontvangst met koffie/thee etc.
14.00 uur
Opening en aanvang huishoudelijke jaarvergadering:
a. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 15 november 2016
b. In het bestuur sinds de vorige vergadering besproken thema's
c. Goedkeuring financieel verslag van 2016 en het voorlopige van 2017
d. Verslag kascommissie over 2016 en benoeming commissieleden voor 2017
Mevrouw M.M.H.J. Ploumen-Aldenhoff en de heren Th.A. Woertman en
H. Beuker stellen zich herkiesbaar.
e. Ontwikkeling ledental
f. Bestuurlijke activiteiten
g. Bestuurssamenstelling
h. Beantwoording ingediende vragen (voor zover niet voor het pensioenfonds)
i. Voortgang Vereniging van Gepensioneerden onder Bpf MITT
15.15 uur
Informatie over het Pensioenfonds TenCate door het bestuur van het fonds
16.00 uur
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. Er is ruimte in de agenda voor
vragen/discussie. Indien u vragen heeft verzoeken wij u deze op bijgaand antwoordformulier te vermelden.
Als u de ledenvergadering wilt bijwonen verzoeken wij u het bij deze Nieuwsbrief gevoegde
antwoordformulier vóór 1 november terug te sturen of u via E-mail op te geven bij
verenigingvangepensioneerden@tencate.com, zodat wij voldoende inzicht hebben in het aantal te
verwachten deelnemers en de vragen die u hebt. (Betaald) parkeren is mogelijk in de naastgelegen
parkeergarage Dunant.
Op de website van Pensioenfonds TenCate is ook een deel voor onze vereniging beschikbaar gesteld:
www.pensioenfondstencate.nl onder de kop: "Ik ontvang pensioen".
In november zal uw zorgverzekeraar de condities voor de zorgverzekering voor het volgend jaar aan u
meedelen. Als u nog geen gebruik maakt van de voordelen die Menzis of Zilveren Kruis Achmea u bieden dan
kunt u voor 2018 alsnog een van deze verzekeraars kiezen. Ook als u al verzekerd bent bij een van hen 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. Er zijn ook diverse landelijke websites die alle verzekeraars
vergelijken.
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