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Aan de leden van de vereniging 
 
 
  
Oud Beijerland, 11 augustus 2020 
Onderwerp: Nieuwsbrief van augustus 2020 
Referentie: VGC20-19  
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Door de corona-perikelen hebben we helaas onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van dit voorjaar 

moeten annuleren. Dat is jammer, we hadden onze leden graag bijgepraat over de ontwikkelen in de 

pensioenwereld, naast de formele besluitvorming door de leden in die vergadering. Echter, de 

gezondheid van eenieder gaat uiteraard voor. Hopelijk bent u, dan wel uw dierbaren in uw omgeving, 

niet getroffen door het virus. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen op pensioengebied en over onze 

vereniging.  

Het bestuur hoopt u later weer te treffen op een ALV.  

 

1) Logo en vernieuwing van de website van de vereniging 

Het bestuur heeft besloten het logo van de vereniging aan te passen, zie in het briefhoofd. Hopelijk 

spreekt het u aan. 

Ook hebben we de website aangepast met als doel de site meer levendig te maken met o.a. het 

plaatsen van actueel nieuws. De vernieuwde website is vanaf 6 augustus 2020 online. 

We zullen u via de site regelmatig informeren over ontwikkelingen op pensioengebied. We blijven 

echter ook periodiek brieven per post toesturen, omdat niet alle leden van een computer gebruik 

maken voor o.a. het bekijken van berichten op de website. 

 

2) Gevolgen van het vervallen van de Algemene ledenvergadering (ALV) 

Door het vervallen van de ALV, dit voorjaar in Dinteloord, Groningen, Puttershoek en Sas van Gent, als 

gevolg van de coronaproblemen, kunnen we niet voldoen aan de statutaire verplichtingen. Immers, er 

dient volgens de Oprichtingsacte binnen een half jaar na het boekjaar (kalenderjaar) een ALV plaats te 

vinden, waarin de Jaarrekening en het Jaarverslag ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. 

Ook dienen de leden de begroting en de contributie vast te stellen. 

In een brief van 10 februari 2020 heeft u allen de betreffende stukken voor de ALV ontvangen. Om in 

het najaar mogelijk nog een ALV te houden heeft niet onze voorkeur.  

Ons voorstel is om bij de ALV in het voorjaar van 2021 verantwoording af te leggen over 2 i.p.v. 1 jaar. 

We hopen dat die ALV in ieder geval kan plaatsvinden. 

U zult gelezen en gemerkt hebben dat de contributie dit jaar niet gewijzigd is (€ 0,80/maand).  

Heeft u echter nog opmerkingen of vragen over de genoemde stukken, dan vernemen wij dat graag. 
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3) Vertegenwoordiging van gepensioneerden in organen. 

Na een zittingsperiode van vier jaar heeft Ton Damen zich niet meer herkiesbaar gesteld voor een 

volgende periode als lid van het bestuur van het pensioenfonds. Ton is per 1 juli 2020 teruggetreden 

en is opgevolgd door  Conny Vermeulen-Oninckx, die vanaf september 2019 als kandidaat-bestuurslid 

aan de bestuursactiviteiten heeft deelgenomen. Conny is eerder voorgedragen door ons bestuur.  

We danken Ton voor zijn deskundige inbreng en grote betrokkenheid bij het fonds. We hebben Ton 

gevraagd lid te worden van het Verantwoordingsorgaan (VO) en na een procedure is Ton benoemd 

vanaf 1 juli 2020. Wij wensen Conny veel succes toe als bestuurslid en Ton als lid van het VO.  

Zoals eerder gemeld hebben de gepensioneerden zes van de twaalf zetels in het VO, het wettelijk 

adviesorgaan voor het bestuur van het pensioenfonds.  

Per 1 juli zijn Arie Broere en Ad Uitdehaag teruggetreden. Zij zijn opgevolgd door Ton Damen en 

Marcus Braams. Peter Roelfsema is herbenoemd als lid van het VO. 

Het bestuur dankt Arie en Ad voor hun grote inzet in en goede betrokken bijdrage aan het VO.  

Wij wensen Marcus en Peter veel succes toe voor de komende jaren. 

4) Dekkingsgraad van het pensioenfonds en de gevolgen voor de uitkeringen aan gepensioneerden. 

De coronaperikelen, vanaf begin maart 2020, heeft grote gevolgen voor de pensioenfondsen. De 

beleggingsrendementen daalden fors en in combinatie met een zeer lage rentestand daalden de 

dekkingsgraden enorm. Ook bij het fonds van Cosun daalde de dekkingsgraad van 114,0 op eind 

januari 2020 naar 102,7 op eind maart.  

Daarna heeft herstel plaatsgevonden en de laatste dekkingsgraad was 106,8 op eind juni 2020.  

Of er volgend jaar weer gedeeltelijke indexatie (verhoging) van de pensioenuitkeringen zal 

plaatsvinden is de vraag. U hoeft echter niet bang te zijn dat er een korting op het pensioen zal 

plaatsvinden. Ons pensioenfonds staat er immers relatief goed voor.  

 

5) Overeenstemming over de uitwerking van het pensioenakkoord 

Het kabinet en de sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben op 4 juli 2020 

overeenstemming bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dit is een belangrijke mijlpaal 

naar een nieuw pensioenstelsel.  

De vervolgstap is overleg over voorbereidingen voor aanpassing van de wetgeving. De doelstelling is 

dat alle (circa 200) pensioenfondsen het nieuwe stelsel uiterlijk 1 januari 2026 invoeren. 

Wat het nieuwe stelsel voor ons als gepensioneerden van Cosun uiteindelijk gaat betekenen is nog niet 

duidelijk. We kunnen daar niet op vooruit lopen, er is nog veel onzeker. 

Van belang is wel dat onze branchevereniging “Koepel Gepensioneerden”, met circa 300.000 gepensio-

neerden, in ieder geval nauw bij het landelijk overleg betrokken wordt. Daar hebben de vereniging en 

alle gepensioneerden van de aangesloten verenigingen recht op.  

We hopen dat zo snel mogelijk volledige indexatie van de pensioenuitkeringen plaatsvindt, zodat de 

uitkeringen jaarlijks worden aangepast aan het consumenten prijsindexcijfer. Ook dat er 

inhaalindexatie gaat volgen voor de gemiste verhogingen van de pensioenen in de afgelopen jaren. 
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6 Kristal Plus 

Onlangs kregen de oud-medewerkers van Cosun Beet Company (voormalig Suiker Unie) het 

informatieblad Kristal Plus thuisgestuurd. Het blad verschijnt twee keer per jaar met veel 

interessante informatie over de businessgroep. Tot onze verrassing heeft de directie van dit 

bedrijfsonderdeel echter besloten te stoppen met dit informatieblad.  

Het bestuur van de vereniging heeft de directie schriftelijk verzocht dit besluit terug te draaien. Na 

de forse bezuiniging vorig jaar op de seniorenbijeenkomsten in de campagne en nu deze bezuiniging, 

voelt het voor ex-medewerkers als zeer onaangenaam. Het leidt tot een gevoel van te weinig  

waardering vanuit de huidige directie. Het betekent voor de ex-medewerkers wellicht veel meer dan 

door de directie wordt ingeschat. 

 

7) Bestuurssamenstelling en aantal leden van de vereniging. 

Sinds medio 2018 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd: 

- Ad Backx  Voorzitter 

- Ko Wisse  Secretaris 

- Jos Huijbregts  Penningmeester/ledenadministratie 

- Johan van Crugten Bestuurslid 

- Kees Moens  Bestuurslid 

Het aantal leden stijgt licht en gaat in de richting van 900 leden. Meer dan de helft van de 

gepensioneerden is lid en dat is gunstig voor alle Cosun gepensioneerden. 

 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Zie het  

e-mailadres in het briefhoofd. 

 

Het Bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Cosun 

 

 


