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1. Opening en welkom 
De aanwezigen worden welkom geheten door Rob Bakker. 
Omdat we graag meer bekendheid  voor deze bijeenkomsten willen is er ook een  uitnodiging 
via Twitter gestuurd.  
De jongste SPC Nieuwsbrief die aan allen is gezonden, bevat mooi nieuws. Zegt het voort! 
Rob introduceert  het aankomende nieuwe bestuurslid Rien Meijer, en aansluitend stelt Rien 
Meijer zich voor aan de aanwezigen. Uiteraard moet hij als bestuurder nog getoetst worden 
door DNB; dat volgt later dit jaar.  
 
2. Financiële positie van het fonds  
Reinout van der Heijden licht de financiële positie van het fonds toe. 
Er is circa 64 miljoen Euro in kas, waarvan 2/3 in obligaties en 1/3 in aandelen en vastgoed 
zit. Het rendement vanaf januari 2014 is 8,8%,. De dekkingsgraad is nu circa 118. 
Eén van de aanwezigen vraagt nadere uitleg bij het gebruik van derivaten.  Reinout geeft aan 
dat het pensioenfonds  derivaten inzet als een soort van verzekering tegen rentedaling, 
waardoor de pensioenverplichtingen niet zo veel stijgen. Dat is ook niet gewenst. Met de 
inzet van derivaten zijn in de afgelopen jaren goede beleggingsresultaten behaald. Dat heeft 
ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad redelijk op peil is gebleven. Als de rente gaat stijgen, 
zullen de derivaten een negatief resultaat opleveren. Dat is een ingecalculeerd verlies. Het 
belangrijkste is dat de dekkingsgraad stabiel blijft.  Al met al is dus de inzet van derivaten 
`defensief´: minder renterisico, maar ook een minder resultaat als de rente gaat stijgen.  
 
3. Indexatie 2014 
Rob Bakker geeft aan dat de huidige  dekkingsgraad de belangrijkste reden vormt voor het 
bestuursbesluit om  dit jaar te indexeren.  Dat is de afgelopen zeven jaar niet gebeurd, 
waardoor een flinke achterstand in koopkracht is opgelopen. Het bestuur heeft dit jaar 
besloten tot een hogere inflatiecorrectie dan de staffel volgens het pensioenreglement , 
namelijk 50% in plaats van 25% van de geldontwaarding in 2013. Het gevolg voor de 
dekkingsgraad is dat met de actuele dekkingsgraad geen sprake zal zijn van een 
reservetekort. 
 
4. Jaarverslag 2013 
Het jaarverslag  2013 is gereed. Gerjan Huis in t Veld meldt dat het op de website staat! 
Ook dit jaar is een samenvatting van het jaarverslag gemaakt en gestuurd naar alle 
deelnemers. Ook de samenvatting is geplaatst op de website 

 
5. Andere zaken, vragen en rondvraag 
We zijn een klein fonds. Veel kleine fondsen houden het niet zelfstandig vol en DNB geeft ook 
signalen af te twijfelen aan het voortbestaan van kleine fondsen. Gerjan geeft aan dat het 
goed gaat met het fonds, getuige ook de dekkingsgraad (er is geen sprake van een dekkings- 
en reservetekort) en de relatief lage uitvoeringskosten. De basis voor de komende jaren is 
dus in orde, maar het bestuur beraadt zich in overleg met de werkgever en de OR toch op zijn 
toekomst. 
Er komt een vraag over het mogelijk opgaan van het pensioenfonds in een nieuwe 
pensioenuitvoeringsvorm, het Algemeen Pensioenfonds. Rob meldt dat dit in de recente 



bestuursvergadering besproken is. Er is op dit punt nog weinig concreets te melden,maar Rob 
zegt de deelnemers toe  hen hierover  goed te blijven informeren. 
 
6. Sluiting en borrel 
Er zijn geen verdere vragen meer. Rob sluit de bijeenkomst en nodigt alle aanwezigen uit 
voor een hapje en een drankje. 

 
 
 
 


