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Geachte leden van de VvP-BNPf,
Zo aan het einde van het jaar, zoals u van ons gewend bent, nog een laatste
informatie .
Wij gaan het nieuwe jaar in met een geheel nieuwe opzet: Een eigen pensioenkring
Ballast Nedam bij Stap APF. U hebt dit reeds vernomen en u kan het nog nalezen op
de websites van BNPF en VvP-BNPf.
Het zal even wennen zijn en wij, als vereniging, zullen met de vinger aan de pols de
implementatie ervan volgen. BNPF en Stap zullen met hun berichten en UPO’s (
Uniforme Pensioen Overzichten) ons verder gaan inlichten. Vervolgens gaan we
allen, naar wij verwachten, op tijd van Stap onze pensioenen ontvangen.
Ook binnen onze vereniging zal het een en ander gebeuren. Het bestuur zal zich
deels gaan vernieuwen en de prioriteiten zullen tegen het licht worden gehouden.
Wij zijn blij met komst van Arjen de Geus en Michael Heitman die zich aangemeld
hebben om een plaats in het bestuur te gaan innemen. Jan van der Laan heeft het
voorzitterschap van Kees Wierda, vanwege zijn ziekte, overgenomen en wij zijn blij
te vermelden dat het met Kees de goede kant uit gaat. Fons Vleghels is weer
hersteld en doet weer mee. Een andere kandidaat heeft zich reeds gemeld en
daarmee denken wij het voorlopig te kunnen doen.
Lid blijven van de KNVG vinden wij o.a. van belang om een bijdrage te leveren aan
het streven van de verenigde senioren partijen voor een rechtvaardiger
pensioenstelsel met een reële rekenrente voor de verplichtingen die meer recht doet
aan de werkelijkheid en die indexatie voor alle belanghebbenden mogelijk gaat
maken. Het recentelijk, helaas mislukte overleg tussen het kabinet en de
werkgevers- en werknemersorganisaties had dit mogelijk kunnen bewerkstelligen.
Wij hopen op gezond verstand voor alle partijen, zodat een doorbraak volgend jaar
alsnog mogelijk zal kunnen worden. Anders kan het nog lang wachten zijn op
indexatie en zwakkere fondsen moeten dan zelfs gaan vrezen voor kortingen.
Stijging van de marktrente wordt voorlopig niet verwacht.
Voor ons fonds zijn de dekkingsgraden voor november als volgt; actuele DG 108%
en de beleids-DG 110% (gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste
12 maanden), voldoende om uit de gevarenzone te blijven maar te laag om te
indexeren.
Op verzoek van de vereniging heeft de personeelsdienst van Ballast Nedam ons
gemeld dat de collectieve zorgkostenverzekering bij de Nationale Nederlanden blijft
bestaan en dat de tekst op de toekomstige polissen zal worden aangepast.
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Als afgesproken op de laatste ALV, heeft een kleine bestuursdelegatie het team van
ons pensioenbureau bezocht en met een grote taart hen bedankt, namens u allen,
voor hun toewijding getoond voor al die jaren bij het verzorgen van onze
pensioenen. Dit werd zeer gewaardeerd.
Indien geen betalingsmachtiging is afgegeven vraagt onze penningmeester graag
uw aandacht voor de contributiebetaling voor 2019 die nu is vastgesteld op € 10,Met een vriendelijke groet en voor u allen gezellige kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2019 gewenst.
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