Vereniging van Oud BP-medewerkers
Notulen van de 18e Algemene Ledenvergadering op 17 april 2019
op de BP Raffinaderij Rotterdam
Aanwezig:
Leden:
52 leden
Genodigden: geen
VOBP Bestuursleden:
Johan van der Steen, voorzitter
Gerrit Kamperman, secretaris
Fred Zaat, penningmeester
Arno Baltussen
Jan Nieuwenhuize
Cor Vreeken
Ad van ‘t Zelfde
1. Welkom en opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
- De agenda wordt zonder aanpassingen geaccepteerd.
- Vervolgens wordt stilgestaan bij een overzicht met de namen van overleden
gepensioneerden en partners van gepensioneerden sinds de laatste ledenvergadering van
2018.
- Het aantal leden is nu 381, inclusief nabestaanden. Dit aantal loopt geleidelijk terug. Op
een totaal van circa 1700 pensioenontvangers is dit aantal laag. Daarom wordt er nogmaals
op aangedrongen om veel meer bekendheid te geven over het bestaan en de doelstellingen
van de VOBP bij de potentiële leden en oud-collega’s, die nog geen lid zijn.
2. Verslag van 25 april 2018
Er zijn geen uitstaande punten vanuit het verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.
3. Financiële verantwoording.
Tijdens de vergadering zijn de financiële overzichten en begroting ter beschikking van de
aanwezigen.
- Fred Zaat geeft een toelichting op het financiële overzicht 2018.
Allereerst wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven.
De inkomsten en uitgaven zijn vrijwel in evenwicht met een licht negatief resultaat. Dit is
voornamelijk veroorzaakt door het feit, dat de bestuurskosten hoger waren dan begroot door
hogere reiskosten. Deze reiskosten houden verband met het lidmaatschap van de VOBP van
de KNVG en veel vergaderingen van de KNVG worden regionaal bij de lid verenigingen
gehouden.
Het nettoresultaat over 2018 bedroeg - € 218,-- en dit wordt aan de algemene reserve
onttrokken. Het totale vermogen van VOBP is daardoor gedaald naar € 17.878,--.
Gezien het vermogen wordt door het bestuur voorgesteld om de contributie te verlagen tot €
6,-- voor leden en tot € 3,-- voor nabestaanden. De vergadering gaat hier bij acclamatie mee
akkoord.
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- Begroting 2019
De begroting voor 2019 laat een negatief resultaat van € 1850,-- zien, veroorzaakt door de
contributieverlaging. Over deze begroting worden geen vragen gesteld en de begroting wordt
geaccepteerd.
- Kascontrole
De kascommissie (John Severin, Peter van Beek en Floris v.d. Schalk) heeft de kas en
financiële stukken gecontroleerd. De commissie constateert dat alle inkomsten en uitgaven
goed en duidelijk zijn verantwoord en geadministreerd.
De commissie waardeert de verrichte werkzaamheden en stelt de Algemene
Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid over 2018. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd.
De kascommissie wordt bedankt voor de uitgevoerde werkzaamheden.
- Mutaties Kascommissie.
Peter van Beek treedt af en Floris v.d. Schalk treedt toe. Als reserve lid meldt zich aan
Chris Jansen.
4, Verslag Pensioenfonds over 2018
Toelichting op de ontwikkelingen in 2018 door Arno Baltussen, namens de
pensioengerechtigden lid van het DMC
- De samenstelling van het Dutch Management Committee (DMC) zal in de loop van 2019
veranderen. Sjoerd Gunnewijk zal worden opgevolgd door Paul Westerman en Paul Koole
door Harm Jan Lindaart. Namens de werkgever hebben verder nog zitting in het DMC:
Rogier Post en Peter-Paul van Tilborg. Namens de werknemers hebben Jack de Deugd en
Richard de Kam zitting in het DMC en de gepensioneerden worden vertegenwoordigd door
Jan Nieuwenhuize en Arno Baltussen. Paul Westerman en Harm Jan Lindaart zijn ook
benoemd tot bestuursleden van het OFP.
- Het vermogen van het fonds was op 31-12-2018 € 1,322 miljard. De verplichtingen zijn
€1,455 miljard. Het verschil wordt door BP bijgepast over een periode van 5 jaar.
- Het aantal deelnemers in het Nederlandse deel van het OFP per eind 2017 was: actieven
967, gewezen deelnemers 1194 en pensioengerechtigden 1672 (= 44% van het totaal aantal
deelnemers)
- Het beleggingsresultaat was negatief, maar ook de verplichtingen zijn iets gedaald.
Omdat het gemiddelde benchmarkrendement over de verplichtingen over een periode van 5
jaar hoger zijn dan de behaalde beleggingsrendementen, kan ook in 2019, voor het 4e
opeenvolgende jaar (inflatie 2015-0,3%/2016-0,6%/2017-1,4%/2018-1,7%), geen indexering
worden toegekend.
- BP wil het beleggingsbeleid van het OFP veranderen. De indexatie is daaraan gekoppeld.
- De informatieverstrekking vanuit het OFP naar het DMC verloopt goed. Ook de
communicatie tussen het DMC en VOBP/Seconer is goed.
- De dekkingsgraad (o.b.v. NL-maatstaven) is iets gedaald, maar is redelijk.
5. Verkiezing bestuursleden
- Johan van der Steen stelt zich opnieuw verkiesbaar voor een reguliere termijn van driejaar.
De vergadering gaat unaniem akkoord.
- In 2020 zijn Gerrit Kamperman, Fred Zaat en Arno Baltussen reglementair aftredend.
Daarom doet het bestuur nogmaals een dringend beroep op de achterban om zich aan te
melden voor een bestuursfunctie binnen de VOBP.
6. Rondvraag en sluiting
- Michiel Nooij vraagt of de Brexit nog invloed heeft. Volgens Jan Nieuwenhuize heeft dit
geen directe invloed op het OFP.
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- Arie Broekhuizen vraagt waarom de dekkingsgraad niet meer op de website staat. Volgens
Jan hoeft de dekkingsgraad niet meer opgegeven te worden aan DNB. Bovendien is de
dekkingsgraad moeilijk vergelijkbaar gezien de België geldende regels.
De volgende ALV zal vermoedelijk worden gehouden op de derde woensdag in april 2020 in
het Van der Valk hotel in Breukelen.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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