
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke 
Ten Cate op 12 november 2019 
 
 
De heer Keijzer opent de vergadering als plaatsvervanger van de heer Lock, die wegens ziekte niet aanwezig 
kan zijn. Hij memoreert dat enkele weken geleden de heer Johan de Jong is overleden. De heer De Jong was 
een fijn mens en zeer deskundig op zijn vakgebied. Hij was jarenlang voorzitter van het Pensioenfonds Ten Cate 
en later van de VGKTC. Hij was ook mede oprichter van de VGKTC samen met mevrouw A. Tepper en de heer 
Keijzer zelf. 
 
1. Verslag van de ALV op 15 november 2018 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring financieel verslag 2018 en begroting 2020 
 

 
De uitgaven waren in 2018 hoger dan begroot. Dit had alles te maken met de overgang naar MITT. Naast 
een extra mailing is ook een extra ledenvergadering gehouden, omdat een statutenwijziging nodig was. Dit 
laatste onder meer om de mogelijkheid te hebben externe deskundigen voor te dragen voor vertegen-
woordiging in het bestuur van MITT. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van Eric Rutgers in het 
bestuur van MITT en de benoeming van Cor Troost in het Verantwoordingsorgaan. Onlangs is ook Jan 
Getkate, namens de actieven, na verkiezingen benoemd in het Verantwoordingsorgaan.  
 

 
In 2019 zullen de uitgaven weer op het normale niveau uitkomen. Voorlopig is er nog voldoende geld in 
kas om op deze voet voort te gaan. Afgewacht moet worden hoe de ontwikkelingen zijn. Of er voldoende 
opkomst is voor de ledenvergaderingen. Mocht de opkomst kleiner worden, dan kan eventueel 
uitgeweken worden naar een kleinere locatie.  
 
Door een van de leden is de vraag weer gesteld of niet overgegaan kan worden naar communicatie 
uitsluitend per email. Aangezien het bestuur slechts email adressen heeft van minder dan de helft van de 
leden is dit niet haalbaar en zal de verzending van nieuwsbrieven per post worden voortgezet. Wel wordt 
alle informatie ook op de website gezet (www.gepensioneerden-tencate.nl), zodat iedereen over alle 
informatie kan beschikken.  
 

Werk Begr Werk. Begr Schatt. Begr.

X € 1.000 2017 2018 2018 2019 2019 2020

Contributie leden 10,1 0,0 - - - -

Vergoeding Menzis - - - - - -

Uitgaven -5,8 -6,7 -9,5 -5,0 -5,5 -5,6

Resultaat 4,3 -6,7 -9,5 -5,0 -5,5 -5,6

Vermogen - begin 44,9 49,2 49,2 39,7 39,7 34,2

Vermogen - eind 49,2 42,5 39,7 34,7 34,2 28,6

Specificatie uitgaven x € 1.000

Werk Begr Werk. Begr Schatt. Begr.

2017 2018 2018 2019 2019 2020

Contributie KNVG 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

Nieuwsbrief voorjaar 1,3 1,4 1,1 - - -

Nieuwsbrief najaar 1,0 1,5 1,2 1,0 1,4 1,5

Extra mailing - - 1,2 - - -

Jaarvergadering 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2

Extra vergadering - - 0,9 - - -

Aanpassing statuten - - 1,4 - - -

Reiskosten 0,1 0,2 - 0,2 - -

Div. kosten 0,0 0,1 0,4 0,7 0,9 0,9

Totaal 5,8 6,7 9,5 5,0 5,5 5,6

about:blank


 
3. Verslag kascommissie 2018 

De kascommissie heeft zoals gebruikelijk de cijfers over 2018 gecontroleerd en goedgekeurd. De leden van 
de kascommissie hebben ermee ingestemd om aan te blijven.  
 

4. Ontwikkeling ledenaantal 
Het ledenbestand neemt af. Vroeger werden werknemers die met pensioen gingen door Pensioenfonds 
Ten Cate geattendeerd op het bestaan van VGKTC. Binnen MITT is dit niet meer mogelijk. Wel is de 
personeelsfunctionarissen gevraagd om een aanmeldformulier uit te reiken aan medewerkers die met 
pensioen gaan.  
 

5. Bestuurlijke activiteiten in 2018 
Na de overgang naar MITT zijn de bestuurlijke activiteiten minder geworden. 
 

6. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden 
Vier bestuursleden nemen per 1 december 2019 afscheid en wel de heren Keijzer, Lock, Michel en 
Scheppink. Het bestuur heeft de heren Klompenmaker en Kempers bereid gevonden om zitting te nemen 
in het bestuur, zodat dit uit vier leden zal bestaan. De heer Klompenmaker neemt de functie van voorzitter 
op zich. 
 

7. Beantwoording gestelde vragen 
De gestelde vragen zullen meegenomen worden in de presentatie van Cor Troost, die uitgebreid zal ingaan 
op de gang van zaken bij MITT en de actuele stand van zaken.  
Ook wijst de heer Keijzer naar de website van MITT, waar veel informatie gevonden kan worden. Op de 
website van VGKTC staat een link naar de website van MITT. 
 

8. Datum volgende jaarvergadering  
De volgende algemene ledenvergadering is vastgelegd voor 17 november 2020. Het bestuur hoopt dat de 
aanmelding en opkomst op peil zullen blijven. De opkomst vandaag is vergelijkbaar met die in 2018 wat 
het bestuur veel genoegen doet. 

 
De heer Keijzer geeft vervolgens het woord aan de heer Troost. 
 
GANG VAN ZAKEN MITT/ACTUELE SITUATIE 
 
Aan de hand van een presentatie geeft de heer Troost een toelichting op het Bedrijfstakpensioenfonds MITT. 
Op 1 januari 2018 zijn zowel de werknemers van TenCate als de gepensioneerden binnen Pensioenfonds Ten 
Cate overgegaan naar MITT. Daar is een heel proces aan voorafgegaan, waarbij ook naar andere fondsen is 
gekeken. Mede door de financiële bijdrage van TenCate en de deskundigheid van de onderhandelaars van 
TenCate heeft de overgang geresulteerd in een plus van 3,589% voor de verzekerden van TenCate.  
 
MITT heeft een bestuur, een raad van toezicht en een verantwoordingsorgaan. VGKTC is er in geslaagd zowel in 
bestuur als in het verantwoordingsorgaan leden met een TenCate achtergrond benoemd te krijgen. 
 
De heer Troost geeft een toelichting op de financiële positie van MITT en op het strategisch doel. In de 
toekomst zal eventueel samenwerking of een samengaan met andere fondsen nagestreefd worden. Hierdoor 
kan het rendement stijgen en kunnen de kosten beter beheerst (en verlaagd) worden. ……. 
 
Beleidsdekkingsgraad 
De huidige pensioenpremie is door de lage rente niet kostendekkend en zal mogelijk verhoogd moeten 
worden. Er wordt dus nu te weinig premie betaald. Een andere oplossing is om de pensioenopbouw aan te 
passen. Er lopen gesprekken hierover, maar er is nog geen enkele conclusie te trekken.  
Door een combinatie van factoren en onvoldoende herstelkracht is de kans op korting heel groot. De overheid 
moet helpen om oplossingen te vinden voor de toekomst. Het is nog maar de vraag of de nieuwe pensioenwet 
op 1 januari 2021 gaat gelden. Er ligt een basisakkoord dat nog nader uitgewerkt moet worden, maar het is nog 
niet duidelijk wie gaat betalen.  
 
De heer Keijzer bedankt de heer Troost voor zijn toelichting en geeft het woord aan de heer Klompermaker, die 
in zijn nieuwe functie van voorzitter (per 1 december) de vertrekkende bestuursleden bedankt voor hun inzet 
van de afgelopen jaren en hen een fles wijn overhandigt. 
Vervolgens worden de aanwezigen uitgenodigd voor een hapje en drankje ter afsluiting van deze 
ledenvergadering. 


