
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke 
Ten Cate op 16 november 2021 
 
 
De heer Klompenmaker opent de vergadering en toont zich verheugd dat de vergadering dit jaar wel door kan 
gaan en dat zich, ondanks de onzekere tijden, toch een aardig aantal leden heeft aangemeld. Dat dit er wat 
minder zijn dan gebruikelijk is begrijpelijk.  
 
1. Aangezien in 2020 de vergadering niet kon doorgaan is er geen verslag om te bespreken. In 2020 is een 

nieuwsbrief uitgestuurd met de informatie die anders in de vergadering wordt besproken. Het verslag van 
de vergadering in 2019 en het financieel verslag 2019 alsmede het budget 2021 zijn schriftelijk 
goedgekeurd door de leden. 
 

2. Goedkeuring financieel verslag 2020 en begroting 2022 
 

 

 
Het financieel verslag en de begroting voor 2022 worden goedgekeurd. 
 

3. Verslag kascommissie 2020 
Gedurende 2020 is Herman Beuker, lid van de kascommissie, overleden. Magda Ploumen heeft in 2020 te 
kennen gegeven te willen stoppen als lid van de kascommissie. Wij zijn beiden dankbaar voor de getoonde 
inzet. Theo Woertman was het enig overgebleven lid. 
We hebben Henk Scheppink bereid gevonden toe te treden tot de kascommissie, zodat deze nu uit twee 
leden bestaat. De kascommissie heeft de cijfers over 2020 gecontroleerd en goedgekeurd.  
 

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 van de TenCate bedrijven gevraagd om een aanmeldformulier uit te reiken aan 
medewerkers die met pensioen gaan. Het is niet duidelijk of dit ook gebeurt. Enkele nieuw 
gepensioneerden hebben zich aangemeld als lid. 
 

5. Bestuurlijke activiteiten in 2020 
Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van corona. De bestuursleden van VGKTC zijn wel bijeen 
geweest. Het merendeel van de overige vergaderingen vond digitaal plaats. 
 
De heer Klompenmaker geeft het woord aan de heer Troost die indertijd als vertegenwoordiger van de 
gepensioneerden zitting heeft gekregen in het Verantwoordingsorgaan MITT.  

 

Werk. Begr. Werk. Begr. Schatt. Begr.

X € 1.000 2019 2020 2020 2021 2021 2022

Uitgaven -5,7 -5,6 -4,1 -5,8 -6,7 -5,7

Resultaat -5,7 -5,6 -4,1 -5,8 -6,7 -5,7

Vermogen - begin 39,7 34,0 34,0 30,4 29,9 23,2

Vermogen - eind 34,0 28,4 29,9 24,6 23,2 17,5

Specificatie uitgaven x € 1.000

Werk. Begr. Werk. Begr. Schatt. Begr.

2019 2020 2020 2021 2021 2022

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

Nieuwsbrief voorjaar - - - - -

Nieuwsbrief najaar 1,2 1,5 1,2 1,7 1,4 1,4

Extra mailing - - 1,0 - 1,1 -

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

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

Totaal 5,7 5,6 4,1 5,8 6,7 5,7



De heer Troost doet verslag van het werk van het Verantwoordingsorgaan in de afgelopen jaren, dat nu 
binnen MITT een volwaardig gesprekspartner voor het bestuur is en nauw betrokken is bij het beleid. 
De heer Troost kondigt aan dat hij begin 2022 zijn werkzaamheden in het VO zal stoppen. Jan Getkate is 
gekozen als nieuwe voorzitter van het VO. 
 
De heer Klompenmaker bedankt de heer Troost voor zijn toelichting en vooral voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren. 
 

6. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden 
Er vinden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur. 
 

7. Beantwoording gestelde vragen 
De gestelde vragen betreffen vooral de mogelijkheid tot indexatie van de pensioenen. Hier zal in de 
presentatie van Niek Mol en Eric Rutgers op terug gekomen worden. 
 

8. Datum volgende jaarvergadering  
De volgende algemene ledenvergadering is vastgelegd voor 15 november 2022. Het bestuur hoopt dat de 
aanmelding en opkomst op peil zullen blijven.  

 
Vervolgens geven Eric Rutgers en Niek Mol een toelichting op de huidige situatie van Bpf MITT en het nieuwe 
pensoenstelsel. 
 
Daarna geeft Jan Getkate inzicht in de historie van TenCate en de overgang naar de opdeling. 
 
De presentaties worden op de website van VGKTC: www.gepensioneerden-tencate.nl gezet. 
 
Zoals bekend is Eric Rutgers in 2018 met ondersteuning van de gepensioneerden van TenCate kandidaat 
gesteld en benoemd in het bestuur van Bpf MITT als bestuurslid namens gepensioneerden. Zijn eerste 
bestuurstermijn van vier jaar loopt af op 1 juli 2022. Eric is beschikbaar voor een tweede termijn van vier jaar 
als bestuurslid namens gepensioneerden. Hij wordt hierin gesteund door het bestuur van Bpf MITT en zijn 
huidige werkgever: FNV. Eric Rutgers wil zijn bestuurslidmaatschap namens pensioengerechtigden op 
persoonlijke titel voortzetten en niet namens FNV.  
 
Voor deze herbenoeming is opnieuw ondersteuning noodzakelijk door tenminste 100 gepensioneerden.  
Omstreeks 21 december ontvangen de gepensioneerden van MITT hierover een brief of email van Bpf MITT.  
De gepensioneerden van TenCate kunnen hun ondersteuning van Eric Rutgers kenbaar maken via de VGKTC. Zij 
ontvangen hierover een email van VGKTC. 
Als er tegenkandidaten gesteld worden volgen verkiezingen. Als dat het geval is, zullen de leden van VGKTC 
hierover ook bericht ontvangen van het secretariaat van VGKTC. 
 
De heer Klompenmaker nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en drankje ter afsluiting van deze 
ledenvergadering. 

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

