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Nieuwsbrief 
 
Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC)  
11e jaargang - Nummer 20 – april 2018  
 

Deze nieuwsbrief wordt eenmalig ook aan niet-leden van de VGKTC gestuurd. Mochten zij 
toch geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap, dan kunnen zij zich aanmelden via de website 
of via het email adres van de VGKTC: verenigingvangepensioneerden@tencate.com. 
 
Normaal gesproken wordt in de aprileditie het verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  in 
november in zijn geheel opgenomen. Nu volstaan we met een kort uittreksel hiervan en staat het 
volledige verslag op de website van het Pensioenfonds TenCate (www.pensioenfondstencate.nl) onder 
de knop 'Ik ontvang pensioen' en vervolgens 'Vereniging van Gepensioneerden'. De reden hiervoor is 
dat we in deze nieuwsbrief uitgebreid aandacht willen besteden aan de inmiddels op gang gekomen 
integratie in het Bedrijfstakpensioenfonds MITT (Bpf MITT).  
Deze Nieuwsbrief wordt naast verzending per post ook geplaatst op de website van Pensioenfonds 
TenCate. Als u in een volgende Nieuwsbrief zelf een inbreng wilt hebben stellen we dat op prijs. 
 
Kort verslag 10e Algemene Ledenvergadering van de VGKTC op dinsdag 14 november 2017 
Niek Mol, voorzitter Pensioenfonds TenCate, heeft in deze vergadering een toelichting gegeven op de 
komende overgang, per 1 januari 2018, naar Bpf MITT. Verder zijn de vaste agendapunten, zoals 
goedkeuring financieel verslag 2016, kascommissie, ontwikkeling ledenbestand, deelname bestuur in 
diverse groepen en samenstelling van het bestuur aan de orde gekomen. Daarna is besproken hoe de 
VGKTC na de overgang naar Bpf MITT kan voortbestaan.  
Op een enquête hebben 253 leden gereageerd. 243 leden hebben zich uitgesproken voor het 
doorgaan als TenCate club, met voornamelijk een reünie-karakter en incidenteel informatie-
voorziening.  
Hiermee is de vergadering besloten en is de bijeenkomst voortgezet met het gebruikelijke 'hapje en 
drankje' tijdens een gezellig samenzijn.  
 
In de maanden na 14 november 2017 is het bestuur van de VGKTC doorgegaan zich te beraden op 
mogelijkheden om ook na de overgang naar Bpf MITT invloed uit te kunnen oefenen namens de 
gepensioneerden van TenCate. In december 2017 is de heer Cor Troost benoemd in het 
Verantwoordingsorgaan MITT. Dit verantwoordingsorgaan houdt toezicht op het bestuur van Bpf 
MITT.  
Mede om namens de gepensioneerden een kandidaat te kunnen voordragen voor het bestuur van 
Bpf MITT was het noodzakelijk de statuten van de VGKTC aan te passen. Het voorstel hiertoe is 
besproken in de extra ledenvergadering, die op 9 maart 2018 is gehouden. Hieronder vindt u het 
verslag van deze vergadering. Bij de vergadering op 9 maart waren 50 leden aanwezig. 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering VGKTC op 9 maart 2018   
1. Jaap Lock opent deze extra Algemene Ledenvergadering. Tijdens de jaarvergadering is ervoor 

gekozen om door te gaan met de VGKTC teneinde de eigen identiteit van de ca. 830 leden na de 
overgang naar Bpf MITT te bewaren en hun belangen te behartigen door invloed uit te oefenen 
en eventueel een bestuursfunctie in te nemen. Dit is het hoofdthema van deze vergadering. 
Daarnaast is aan Niek Mol gevraagd inzicht te geven in het verloop van de overgang naar Bpf 
MITT tot nu toe en de mogelijkheid voor indexatie. 
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2. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen op de agenda. 
 

3. Er zijn 50 leden van de VGKTC aanwezig. 
 
4/5 Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt doorgenomen. Een aantal wijzigingen is 

aangebracht op grond van gewijzigde wetgeving.  
 
De wijziging in Art. 3, lid3.a houdt in dat ook gewezen werknemers van TenCate, die altijd onder 
het Bpf MITT vielen en dus geen pensioen of vroegpensioen hebben ontvangen ten laste van St. 
PFKTC, nu lid kunnen worden van de VGKTC. Er zijn nog geen plannen om deze groep te 
benaderen voor een lidmaatschap van de vereniging.  
 
De belangrijkste wijziging is in Art. 19, lid 3, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen om een 
externe deskundige voor te dragen voor vertegenwoordiging van de leden van de VGKTC in 
bestuur en verantwoordingsorgaan Bpf MITT. Gezien de eisen die aan kandidaten worden 
gesteld, onder meer door de Nederlandsche Bank (DNB), zou het moeilijk kunnen zijn intern een 
geschikte kandidaat te vinden. 
 
In 2017 is besloten geen contributie meer te heffen. Gelet op de huidige ambities om langer 
voort te bestaan wordt overwogen dit punt in de najaarsvergadering weer op te voeren. Van 
belang is dan wel dat de contributie via Bpf MITT geïnd moet kunnen worden. De mogelijkheid 
bestaat ook nog dat de vereniging op den duur wordt omgevormd tot een VGMITT. 
 
Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt in stemming gebracht. Alle aanwezigen 
stemmen vóór en het voorstel wordt dus met algemene stemmen aangenomen. 
 
 De gepensioneerden hebben van Bpf MITT een brief ontvangen m.b.t. kandidaatstelling namens 
gepensioneerden voor twee vacatures in het bestuur. Voor een individuele kandidaatstelling 
moeten 100 handtekeningen ter ondersteuning ingeleverd worden. Voor kandidaatstelling door 
een vereniging is dit niet noodzakelijk.  
 

6. Niek Mol doet verslag van de integratie met Bpf MITT. De overgang verloopt volgens planning. 
De gesprekken verlopen plezierig en constructief. De overdracht van de administratie naar Bpf 
MITT vindt vandaag plaats, waarna de accountant zal beginnen met de controle hierop. Dit is 
een ingrijpende klus. De uiteindelijke liquidatie van het pensioenfonds wordt verwacht in het 
derde kwartaal, ook helemaal volgens plan. Het lijkt steeds zekerder dat er een overschot zal 
zijn, waardoor een indexatie van de pensioenen mogelijk wordt. In juni 2018 wordt het 
jaarverslag van PFKTC vastgesteld en vindt ook de jaarvergadering van Bpf MITT plaats. Daarna 
is het verschil tussen de dekkingsgraden van beide fondsen per eind 2017 definitief. Naar 
verwachting zal half juli 2018 het indexatiepercentage bekend zijn. Dit wordt in principe met 
terugwerkende kracht toegekend. 
 
Het bestuur van VGKTC heeft gesproken over bestuursdeelname, maar binnen de vereniging is 
geen kandidaat die voldoet aan de eisen van DNB en tevens beschikbaar is voor een 
bestuursfunctie bij het MITT. Daarom is aan Niek Mol en Eric Rutgers, manager Pensioenfonds 
TenCate, gevraagd of zij beschikbaar zijn voor een functie in het bestuur van Bpf MITT. De 
bedoeling is om Eric Rutgers voor te dragen, maar als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als hij een 
andere baan vindt, die niet verenigbaar is met een functie in het bestuur, dan zal Niek Mol 
voorgedragen worden. Er zullen mogelijk 3 kandidaten voorgedragen worden voor twee 
bestuurszetels. Dit betekent dat een verkiezing zal moeten worden gehouden. In dat geval is het 
erg belangrijk dat zoveel mogelijk leden hun stem uitbrengen. De leden van VGKTC ontvangen 
hierover nog nader bericht vanuit de vereniging. De verkiezingsdatum zal 18 mei 2018 zijn. 
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Cor Troost maakt sinds december deel uit van het Verantwoordingsorgaan MITT namens VGKTC. 
Het Verantwoordingsorgaan houdt toezicht op het bestuur. Cor is benoemd op voordracht van 
de vakvereniging CNV. Dit was op dat moment de enige manier waarop de benoeming tot stand 
kon komen. De ervaringen tot nu toe zijn heel plezierig.  
 

De vergadering wordt gesloten. 
 
Laatste ontwikkelingen 
Zoals u in het verslag van 9 maart 2018 heeft kunnen lezen, was de verwachting dat een verkiezing 
noodzakelijk zou zijn voor bezetting van de twee vacatures in het bestuur van Bpf MITT. Inmiddels 
staat vast dat dit niet nodig is. Bpf MITT is van mening dat VGKTC, ondanks de aanpassing van de 
statuten, geen erkende vereniging is en daarom geen kandidaat kan stellen voor het bestuur. Echter, 
dankzij de inzet van een groot aantal van u zijn voldoende handtekeningen bijeen gebracht ter 
ondersteuning van de kandidaatstelling van Eric Rutgers door de gepensioneerden voor één van de 
vacatures in het bestuur. Eric is inmiddels door de kiescommissie aanvaard als kandidaat. Aangezien 
voor de twee vacatures twee kandidaten zijn voorgesteld, zijn verkiezingen niet noodzakelijk en zal 
Eric Rutgers namens de gepensioneerden zitting nemen in het bestuur van Bpf MITT. Het bestuur van 
Bpf MITT heeft de benoeming van Eric Rutgers goedgekeurd. De voorgenomen benoeming van Eric 
Rutgers moet nu nog goedgekeurd worden door DNB. 
 

BELANGRIJK VOOR TOEKOMSTIGE COMMUNICATIE 
 
E-mailadressen 
Na de liquidatie van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate zal de 
VGKTC de administratie en het beheer van het adressenbestand zelf ter hand 
moeten nemen. Het verzenden van bij voorbeeld de nieuwsbrief per post 
wordt dan moeilijk. Daarom verzoeken wij onze leden, voor zover zij dit nog 
niet gedaan hebben, hun email adres door te geven, zodat wij toch in staat 
zijn hen op eenvoudige wijze te bereiken. Uw email adres kunt u doorgeven 
aan: verenigingvangepensioneerden@tencate.com of met behulp van het 
bijgevoegde formulier.  
 
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 -  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 (oktober) inbreng wilt hebben, kunt u deze via e-mail sturen aan 
het volgende adres: vereningingvangepensioneerden@tencate.com. Per post kunt u dit sturen aan 
het Secretariaat VGKTC, p/a Postbus 126, 7600 AC Almelo.  
U kunt uw bijdrage voor de volgende editie indienen tot uiterlijk 30 september 2018. 
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