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Nieuwsbrief 
 
Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate (VGKTC) 
nummer 23 – oktober 2020 
 
De algemene ledenvergadering gaat niet door! 
Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat de voor 17 november geplande algemene 
ledenvergadering geen doorgang kan vinden. De regels en voorschriften in verband met 
corona maken het onmogelijk de vergadering door te laten gaan. Wij zullen u in deze 
nieuwsbrief de informatie geven, die u normaal in de vergadering krijgt. Mocht u echter nog 
vragen hebben, dan horen we dat graag van u. Door middel van het bijgevoegde 
antwoordformulier of door middel van een email bericht aan vgktc@outlook.com. 
 
Mededelingen 
Op 27 november 2019 is de heer Jaap Lock, voorzitter van de Vereniging van 
Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate, vrij plotseling overleden. Jaap was sinds 1 december 
2011 voorzitter van onze Vereniging en speelde als zodanig een belangrijke rol bij de 
belangenvertegenwoordiging van onze leden bij het Pensioenfonds Ten Cate. Ook was hij als 
bestuurslid van het Pensioenfonds Ten Cate nauw betrokken bij de overgang van het fonds 
naar het Bedrijfstakpensioenfonds MITT.  
 
Op 11 augustus 2020 is de heer Luuk Kuipers overleden. Luuk was tot 2004 concerndirecteur 
P&O van Koninklijke Ten Cate en van 2004 tot en met 2012 voorzitter van het Pensioenfonds 
Ten Cate. 
 
Verslag algemene ledenvergadering van 12 november 2019* 
Zie de website: www.gepensioneerden-tencate.nl.  
 
*Conform de statuten van onze vereniging verzoeken wij op het bijgevoegde 
antwoordformulier aan te geven of u het verslag goedkeurt. 
 
Financieel verslag 2019 en begroting 2021 
 

 
 
 

Financiele rapportage - 1

Werk. Begr Werk. Begr. Schatt. Begr.

X € 1.000 2018 2019 2019 2020 2020 2021

Uitgaven -9,5 -5,0 -5,7 -5,6 -3,6 -5,8

Resultaat -9,5 -5,0 -5,7 -5,6 -3,6 -5,8

Vermogen - begin 49,2 39,7 39,7 34,0 34,0 30,4

Vermogen - eind 39,7 34,7 34,0 28,4 30,4 24,6
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De kascommissie heeft zoals gebruikelijk de cijfers over 2019 gecontroleerd en goedgekeurd. 
De leden van de kascommissie hebben ermee ingestemd om aan te blijven. 
 
*Conform de statuten van onze vereniging verzoeken wij u op bijgevoegd antwoordformulier 
aan te geven of u akkoord gaat met de financiële rapportage over 2019 en het budget voor 
2021. 
 
Ontwikkeling ledenaantal 
In onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het ledenaantal van onze vereniging. 
   

   
Bestuurlijke activiteiten 
Het bestuur is drie keer bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft Cor Troost deelgenomen aan de 
vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan Bpf MITT als vertegenwoordiger van de 
gepensioneerden en heeft Jan Getkate hetzelfde gedaan namens de actieven.  
 
Het bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden in 2021 voort 
te zetten, gezien de constructieve en actieve houding van de Koepel en de uiterst nuttige 
informatievoorziening, ook via hun website: www.koepelgepensioneerden.nl. 
 
Bestuurssamenstelling: rooster van aftreden en benoemingen 

Naam sinds aftredend 

J. van der Meulen 01-12-2016 01-12-2020 

C. Troost 01-01-2010 01-12-2022 

H.E. Klompenmaker 01-12-2019 01-12-2023 

A.D. Kempers 01.12.2019 01-12-2023 

Financiele rapportage - 2

Specificatie uitgaven x € 1.000

Werk. Begr Werk. Begr. Schatt. Begr.

2018 2019 2019 2020 2020 2021

Contributie KNVG/Koepel Gepens. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Nieuwsbrief voorjaar 1,1 - - - - -

Nieuwsbrief najaar 1,2 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7

Extra mailing 1,2 - - - - -

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

Extra vergadering 0,9 - - - - -

Aanpassing statuten 1,4 - - - - -

Reiskosten - 0,2 - - - -

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

Totaal 9,5 5,0 5,7 5,6 3,6 5,8

2006 2016 2017 2018 2019 2020

960 870 832 803 754 702
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J. van der Meulen is aftredend en door het bestuur voor een nieuwe periode van 4 jaar 
benoemd. 
   
Gang van zaken MITT/ Actuele stand van zaken 
Ten aanzien van de pensioenuitkering is er nog geen duidelijk beeld. De prognoses wijzen 
erop dat het tijdig bereiken van een dekkingsgraad van 90% aan het eind van het jaar, nodig 
om een korting te voorkomen, hoogst onzeker is. Het zal nog ca. 2 maanden duren voordat 
daarover met zekerheid iets te zeggen is. 
 
Datum volgende jaarvergadering 
De Algemene Ledenvergadering VGKTC in het volgende jaar is gepland op 16 november 
2021. 
 
Wij verzoeken u het antwoordformulier vóór 15 november terug te sturen naar VGKTC, 
Vijverlaan 31, 7553 CC Hengelo. Uw eventuele vragen kunt u op dit formulier invullen of deze 
via e-mail:  vgktc@outlook.com aan ons doorgeven. 
 
Zorgverzekering: voor 2021 worden contracten afgesloten met zowel Menzis als Zilveren 
Kruis Achmea. Met Zilveren Kruis is al afgesproken dat de korting van 5% op de 
basisverzekering en 13% op de aanvullende verzekeringen in 2021 gehandhaafd blijft. Ook 
met Menzis wordt voor 2021 een contract afgesloten. De details hiervan zijn nog niet 
bekend. Verzekerden ontvangen in elk geval in november bericht van hun zorgverzekering 
omtrent de polis voor 2021. Zodra wij hierover informatie ontvangen zullen we dit op onze 
website vermelden: www.gepensioneerden-tencate.nl. 
 
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.  
 
Eveneens maken wij u erop attent dat het antwoordnummer van VGKTC niet meer in 
gebruik is. 
 
Zoals in deze nieuwsbrief vermeld verzoeken wij u op bijgaand antwoordformulier aan te 
geven of u instemt met het verslag van de algemene ledenvergadering op 12 november 2019 
en of u het financieel verslag over 2019 en het budget voor 2021 goedkeurt. Op dit formulier 
kunt u ook eventuele vragen doorgeven. 
 
Als er nieuws te melden is met betrekking tot vergadermogelijkheden, zorgverzekering of 
anderszins dan zullen wij hierover op onze website berichten. 
 
Wij wensen u voor de komende tijd veel sterkte. 
 
Het bestuur 
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