
Algemene Leden Vergadering 2018 
 

Op 19 april vond in Vught de Algemene Leden Vergadering 
2018 plaats. Ongeveer honderd leden woonden deze 
bijeenkomst bij die in prettige sfeer verliep. Voor de pauze 
werden de verenigingszaken behandeld en na de pauze 
verzorgden twee gastsprekers ieder een korte lezing. 
 
Voorzitter Frank Termote schetste de actualiteit van VGC 
waarbij de volgende thema’s behandelde. 

• Het geschil met de werkgever over de geleden schade 
door de eenzijdige opzegging van de 
Uitvoeringsovereenkomst gaat leiden tot een rechtszaak 
tussen de Stichting Pensioenfonds Campina (SPC) en 
Royal Friesland Campina (RFC). VGC is in dit geschil niet 
de proces-voerende partij maar zal SPC in het proces, al 
dan niet juridisch, steunen.  

• Het probleem dat Aegon heeft met het informeren van de 
rechthebbenden over hun opgebouwde pensioengelden 
blijft zich voortslepen. Er was sprake van een kort geding 
tussen RFC en Aegon maar deze zaak is uitgesteld. VGC 
is als lid van de communicatiecommissie nauw bij dit 
dossier betrokken. Elders op deze site meer informatie 
over dit onderwerp. 

• Op 18 september 2018 organiseert VGC in Tilburg een 
themamiddag over het onderwerp Woonvormen voor 
ouderen. Gedetailleerde informatie over deze middag 
volgt in de loop van de zomer in onze Nieuwsbrief. 

• Tot nu toe hebben 465 leden (31% van het totaal) zich 
aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief.  

 
De ALV stemde vervolgens in met de plannen die door het 
bestuur aan de vergadering werden voorgelegd. 



• De naam VGC Vereniging Gepensioneerden Campina 
wordt gewijzigd in VGC Belangenvereniging voormalige 
medewerkers Campina. 

• VGC neemt maatregelen om te voldoen aan de nieuwe 
wettelijke regels (van kracht vanaf 25 mei 2018) ten 
aanzien van persoonsgebonden informatie. Elders op 
deze site vindt u de details in de Privacyverklaring. 

• De jaarrekening 2017 en de begroting 2018 werden 
goedgekeurd. De contributie blijft gehandhaafd op € 20 
per jaar. 

• Frans Lemmerlijn treedt terug uit het bestuur. Frans heeft 
gedurende elf jaar van het bestuur deel uitgemaakt. De 
vergadering bedankte hem met bloemen en applaus. 

• Frank Termote trad statutair af maar werd door de 
vergadering bij acclamatie voor een nieuwe termijn 
benoemd. Ook hier applaus. 

 
Na de pauze hield Cor Spaans, directeur van SPC, een 
uiteenzetting over de situatie van ons pensioenfonds die hij 
gezien de economische omgevings-factoren bevredigend 
noemde. SPC is een gesloten fonds (geen nieuwe toetreders 
en geen premie-instroom meer). De beleidsdekkingsgraad was 
eind 2017 113,7% hetgeen een zeer bescheiden indexatie van 
0,1% toestond. Volledige indexatie is mogelijk bij 126,6%. Het 
vermogen van SPC bedroeg eind 2017 € 1,45 miljard. Het 
rendement over het vermogen bedroeg in 2017 5,6%. 
Er zijn een kleine 13.000 deelnemers en er wordt jaarlijks circa 
€ 55 miljoen aan pensioenen uitgekeerd.  
 
De tweede gastspreker was Jos Lankveld die de aanwezigen 
aan de hand van historische foto’s meenam op een reis terug in 
de tijd. Lankveld schilderde met humor en kennis van zaken 
ontwikkelingen in de zuivelindustrie in Nederland vanaf 1866 tot 
aan de Eerste Wereldoorlog. Zijn presentatie viel bij de 
aanwezigen zo in de smaak dat Jos een uitnodiging ontving om 



tijdens de ALV van volgend jaar wederom over dit onderwerp te 
komen spreken.   
 
Na de vergadering namen de meeste aanwezigen deel aan een 
lunch waarbij oude contacten en oude vriendschappen weer tot 
leven kwamen. Zowel naar inhoud als naar sfeer was het een 
goede bijeenkomst.  
 
Frans Savelkouls   
 


