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Nieuwsbrief 
 
Vereniging van gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 
11e jaargang – nummer 21 – oktober 2018 
 
 
Beste leden van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate, 
 
Het bestuur heeft besloten u dit jaar toch te benaderen door middel van een nieuwsbrief per 
post. Overwogen wordt dit in de komende jaren ook éénmaal per jaar zo te doen. 
 
In het afgelopen jaar is veel gebeurd. Het Pensioenfonds Ten Cate is vrijwel geruisloos en 
zonder storingen overgegaan naar het Bpf MITT. Daarbij was het belangrijk dat de 
pensioenen als gevolg van de overgang niet zouden worden gekort. Dat bleek ook niet nodig. 
 
Uiteindelijk is overeengekomen dat de onderneming TenCate eind 2017 een eenmalige 
bijstorting van € 10 miljoen zou doen in het pensioenfonds. Daarnaast was toegezegd dat de 
kosten van waardeoverdracht  en de liquidatie van het fonds zouden worden vergoed tot 
een maximum van € 3 miljoen. Tenslotte zijn ook de afvloeiingskosten van de medewerkers 
van het Pensioenbureau voor rekening van TenCate gekomen. 
 
Sinds kort is bekend geworden dat mede door de storting van € 10 miljoen in het 
Pensioenfonds een indexatie mogelijk is van 3,589% met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2018. De verwachting is dat deze inhaalslag in november gaat plaatsvinden. 
 
Ook op bestuursniveau zijn positieve stappen gezet: 

- Eric Rutgers is benoemd tot bestuurslid van het Bpf MITT en 
- Cor Troost is benoemd tot bestuurslid van het Verantwoordingsorgaan. 

Dit betekent dat ook het TenCate-geluid  binnen Bpf MITT gehoord wordt.  
 
In april jl. heeft het VGKTC-bestuur haar leden de vraag voorgelegd of zij eventueel verder 
wilden als VGMITT, waarbij het lidmaatschap open zou komen te staan voor alle circa 50.000 
gepensioneerden van het MITT. Het alternatief was een continuering van de huidige opzet, 
waarbij de VGKTC primair een club van TenCate-gepensioneerden zou blijven. 
Met een overgrote meerderheid van 96% is gekozen voor de laatste optie. 
Daarbij moet worden aangetekend dat in het geval van een VGMITT een flink aantal 
praktische problemen had moeten worden opgelost, die zich nu niet voordoen. 
 
Uitnodiging voor de 11e Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 november 2018  
 
Wij nodigen u uit om op donderdag 15 november vanaf 13.30 tot ca. 16.30 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 voor het 
bijpraten met een hapje en drankje. 
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De voorlopige agenda luidt: 
 
 13.30 uur Ontvangst met koffie/thee enz. 
 14.00 uur Opening en aanvang huishoudelijke vergadering  
  a.  Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 14-11-17 
   (kort verslag in Nieuwsbrief april 2018 en op website  
   Pensioenfonds Ten Cate) 
  b.  Goedkeuring financieel verslag 2017, 2018 en begroting 2019  
  c.   Kascommissie: verslag 2017 en benoeming voor 2018  
  d.  Bestuurlijke activiteiten 
  e.  Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden 
   f.  Beantwoording ingediende vragen 
  g.  Datum volgende jaarvergadering 
 14.30 uur Terugblik over de afgelopen jaren door Eric Rutgers en Niek Mol 
 15.30 uur Informeel samenzijn met hapje en drankje 
 16.30 uur Einde bijeenkomst 
 
Voor leden zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden.  
Er is ruimte in de agenda voor vragen. Wij verzoeken u eventuele vragen 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 naar VGKTC, Vijverlaan 31, 7553 CC 
Hengelo of u via e-mail op te geven bij vgktc@outlook.com, zodat wij voldoende inzicht 
hebben in het aantal te verwachten deelnemers en de vragen die u heeft. 
(Betaald) parkeren is mogelijk in de naastgelegen parkeergarage Dunant.   
 
De website van Pensioenfonds TenCate zal in de loop van oktober/november uit de lucht 
gaan. Inmiddels is een nieuwe website opgezet voor de Vereniging van Gepensioneerden 
Koninklijke Ten Cate: www.gepensioneerden-tencate.nl. Het doel van deze eenvoudige 
website is u ook in de toekomst via internet op de hoogte te kunnen houden van nieuwe 
ontwikkelingen. De bereikbaarheid van deze website in oprichting is nog niet voldoende. 
Hieraan wordt nog gewerkt. 
 
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 2019 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 nu nog de website van het pensioenfonds raadplegen onder de 
informatie voor de VGKTC. Er zijn ook diverse landelijke websites die alle verzekeraars 
vergelijken. De huidige kortingen worden in 2019 gehandhaafd. 
 
Conform de nieuwe wetgeving heeft de VGKTC een Privacy Protocol opgesteld. Dit is in te 
zien via de link op onze website. 
 
Wij maken u erop attent dat VGKTC geen overlijdensberichten van gepensioneerden van 
TenCate bedrijven ontvangt van Bpf MITT. Op den duur zal dit tot gevolg hebben dat onze 
adreslijst niet meer up to date is.  

http://www.gepensioneerden-tencate.nl/

