
 Notulen algemene ledenvergadering VVG-Lyondell 
  

17 mei 2017, Hellevoetsluis. 
Aanwezig; 50 leden. 

 1, Opening; Ben Wessling opent als voorzitter de jaarlijke ledenvergaderin en 
    heet iedereen welkom, de vergadering zal deze keer kort zijn, 
    dit i.v.m. de presentatie van HR LyondellBasell over de    
  veranderingen van het pensioencontract, aansluitend op de      
vergadering. Als VVG zijn we daar heel nauw bij betrokken  
    geweest. Hierover later meer. 

  2, Agenda; De agenda wordt vastgesteld, wel met de opmerking dat de     
tijdsdruk bepalend is en sommige zaken summier behandeld zullen worden. 
   
  3, Notulen 2016; Daar er geen op en aanmerkingen opde de notulen van 25  
   mei 2015 zijn worden deze goedgekeurd en zullen door de    
  voorzitter en secretaris getekend worden. 

  4, Jaarverslag 2016-2017; Er wordt in vogelvlucht door het afgelopen jaar  
    heen gegaan, de volledige text als bijlage toegevoegd. 
    Het afgelopen jaar zijn Anneke de Ligt en Theo Stolk overleden. 
    Hoewel Anneke geen lid van de VVG was, maar wel onze steun  
   en toeverlaat die ons van alles op de hoogte hield van zaken die   
  bij LyondellBasell gebeurde hebben we haar altijd als een lid van     
de vereniging beschouwd. 

  5, Financieel jaarverslag;  Frits Hesselink doet als penningmeester verslag  
  van de finacien van de vereniging. De financiele situatie is    
 vergelijkbaar met het vorige jaar. Wel met de mededeling dat de    
contributie dalend is. Dit door het opzeggen van enkele leden,  
   maar ook doordat een tiental leden geen contributie betalen. 
   De reden hiervoor zullen we gaan onderzoeken. Het is n.l.   
  belangrijk dat er enige middelen zijn. Als er een keer juridisch 
   advies nodig is moet er wel wat beschikbaar zijn. Als een advocaat 
   de envelope openmaakt is de kas al bijna leeg. Dan zullen we bij  
  de leden moeten vragen om bij te dragen. Dus betaal gewoon je   
 contributie.    
   De slides zijn als bijlage toegevoegd. 
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   vervolg punt 5,    
   De voorzitter vult aan, dat de wijzigingen van artikel 18 het   
  noodzakelijk maakte hier expertise voor in te roepen.     
 LyondellBasell heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van    
€ 10.000,=, wat wij zeker op prijs hebben gesteld. 
     De Kascontrolecommissie heeft de stukken bekeken en    
  goedgekeurd. De vergadering verleend het bestuur Decharge. 

 6, Bestuursamenstelling en verkiezing; 

   De volgende leden van de vereniging zijn aftredend, 
   Voorzitter, Ben Wessling, Ben heeft zich herkiesbaar gesteld. 
   Secretaris, Edriz heeft aangegeven dat zij nog niet in staat was 
   om het secretriaat op te pakken. Arie heeft de zaak weer verder  
   gedaan. Edriz wordt bedankt voor haar inzet en zal als zij beter 
   in haar vel zit misschien het secretariaat overnemen. Alhoewel 
   Arie zich niet beschikbaar had gesteld als secretaris heeft hij te  
  kennen gegeven de beslommeringen van artikel 18 af te willen   
 maken. En stelt zich weer beschikbaar voor 1 jaar. Cock van     
Wageningen is ook als lid van de werkgroep art. 18 bereid om te    
blijven tot de zaak is afgerond.  
   Rob van Onkelen heeft zich kandidaat gesteld als lid van het   
  bestuur. Dit wordt door de vergadering goed bevonden. We heten   
 Rob welkom in het bestuur. 

   Het bestuur ziet er nu als volgt uit; 

   Voorzitter  ; Ben Wessling, 2017-2019 
   Secretaris  ; Arie Geefshuijsen,  2017-2018 
   Penningmeester     ; Frits Hesselink, 2016-2018 
   Rob van Onkelen   ; algemeen lid, 2017-2019 
   Adri Paauwe          ; algemeen lid, 2016-2018 
   Sjef Janssen           ; algemeen lid, 2017-2019 
   Cock van wageningen; algemeen lid, tot art. 18 gereed is. 

   Hans Baden  ;  adviseur. 

   Kascontrolecommissie; 
   Loek vissers heeft te kennen gegeven te willen stoppen, dank voor 
   zijn inzet. De commissie bestaat nu uit; 
   Wim de Ronde en Sjoerd Gaastra. 
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 7, Zwitserleven jaarverslag; Ben Wessling toont de slides van Zwitserleven  
  over 2015 en geeft ook aan dat de cijfers elk jaar nogal schommelen, dit  
 als inleiding voor het onderwerp wat over artikel 18, de indexatie, gaat. 
  In 2015 een verlies van 9 mlj , terwijl er in 2014 een winst van 90 mlj. 
  behaald was. 2013 gaf weer een verlies aan van 30 mlj. 
  De indexatie over de laatste 10 jaar was gemiddeld 1,45%, over 2016  
  is de indexatie verhoging 0,9%.    
  Als aanvulling geeft onze adviseur Adri Jansen een presentatie over de 
  resultaten van onze gesprekken met LyondellBasell. Adri verteld dat de 
  resultaten die we hebben behaald, ieders goedkeuring en waardering 
  heeft gekregen, ook van de LyondellBasell mensen. 
  Adri heeft de actuariele zaken uitgezocht en van advies voorzien. 
  De onderhandelingen zijn door de hele werkgroep gedaan en hebben 
  het resultaat van 15,5 mlj (incl 3,4mlj resereves) verhoogd naar 20.25 
  mlj. En de looptijd is van 15 jaar opgetrokken naar min. 16 jaar. Als 
  er dan nog “iets” in de pot zit loopt het door. Ook de indexering van 
  0,5 tot 1% is verruimd, er wordt per jaar gekeken wat het budget op 
  leverd en kan dan ook wel eens hoger uitpakken, wat over zou zijn 
  wordt doorgeschoven naar de volgende jaren. 
  Het opstellen van een contract zal ook een samenwerking worden  
  tussen LyondellBasell en de VVG-Lyondell. 
  De slides als bijlage toegevoegd. 
   
 8,  Sluiting; I.v.m. het tijdschema zal de rondvraag vervallen en sluit Ben 
  als voorzitter deze vergadering, na een korte pauze zullen we de 
  presentatie van HR LyondellBasell krijgen over de art. 18 veranderingen. 
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