Nieuwsbrief SPT, juli 2014

Aanmelden:
Is deze nieuwsbrief
interessant voor iemand
die u kent? Stuur deze dan
door. Aanmelden gaat heel
eenvoudig.

Terugblik Algemene Vergadering van deelnemers
2014

Reageren?
Wilt u reageren op de
nieuwsbrief? De redactie
stelt prijs op uw mening.
Mail ons.

Tijdens de vergadering blikte het bestuur onder meer terug op
2013. Daarnaast werd aandacht besteed aan zaken die in 2014
spelen op pensioengebied in het algemeen. Ook ging het bestuur
in op de gevolgen van de veranderende pensioenwetgeving voor
SPT en voor uw pensioen bij het fonds.

SPT organiseerde op 24 juni 2014 een Algemene Vergadering van
deelnemers. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over
verschillende onderwerpen die tijdens de vergadering aan bod
kwamen.

Bestuursbenoemingen SPT
Bestuurslid Bernard Akkerman van SPT heeft aangegeven niet
herbenoembaar te zijn per 1 juli 2014. Hierdoor is er per die
datum een vacature in het bestuur. Het bestuur van de BPVT is op
zoek naar een tandarts of tandarts-specialist die deze vacature
kan invullen. Bent u geïnteresseerd in de vacature? U vindt het
volledige functieprofiel op de website van SPT.
Het bestuur van de BPVT heeft Sako Zeverijn per 1 juli 2014
herbenoemd als bestuurslid van SPT. De herbenoeming geldt voor
de termijn van drie jaar.

Terugblik 2013
Het bestuur gaf een presentatie met
een terugblik over 2013. Daarin
kwamen de communicatie, de
hoogtepunten in 2013, de
dekkingsgraad en de kosten aan bod.
Lees meer...

Ontwikkelingen in 2014
SPT heeft in 2013 een aantal veranderingen doorgevoerd. Voor
2014 en daarna staan nog meer veranderingen op de rol. Het
bestuur gaf tijdens de Algemene Vergadering een toelichting op

de volgende onderwerpen:

•
•
•
•

Nieuw beleggingsbeleid (IPS)
Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Toekomstvisie SPT
Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK)

Lees meer...

Toelichting verslag Verantwoordingsorgaan
Voorzitter Bert Brink van het Verantwoordingsorgaan
presenteerde het verslag van dit orgaan over 2013. Hij gaf aan
hoe het verslag tot stand is gekomen en wat de aanbevelingen
zijn. Hieruit kwam naar voren dat het Verantwoordingsorgaan het
belangrijk vindt dat het fonds nadenkt over de toekomst.
Daarnaast vraagt het Verantwoordingsorgaan aandacht voor de
communicatie met de deelnemer. Een aanbeveling in het verslag
is om een representatief onderzoek uit te voeren onder de
deelnemers, zodat zij hun mening kunnen geven over de
communicatie.
Het volledige verslag van het Verantwoordingsorgaan vindt u in
het jaarverslag 2013 van SPT.

Toelichting verslag Raad van
Toezicht
Gerard van de Kuilen gaf als voorzitter
van de Raad van Toezicht
achtergrondinformatie over de taken
van dit orgaan. Hij zette onder meer
uiteen wat de belangrijkste taak is van
de raad: het beoordelen van het
gevolgde proces. Ook legde hij uit hoe
de raad deze taak heeft ingevuld. De
Raad van Toezicht bestaat uit 3
onafhankelijke, externe deskundigen.
Lees meer...

Vragenronde
Tijdens de presentaties konden de deelnemers vragen stellen aan
het bestuur. Vragen over de hoogte van het rendement, het
nieuwe beleggingsbeleid en de communicatie door het bestuur
passeerden de revue.
Lees meer...

Informatie van de BPVT

Voorafgaand aan de Algemene
Vergadering voor deelnemers van SPT
organiseerde de BPVT op 24 juni 2014
de Algemene (leden)Vergadering.
Hieronder een korte beschrijving van de
onderwerpen die aan bod kwamen.

Voorwoord van de voorzitter BPVT
De voorzitter van de BPVT opende de vergadering met een
voorwoord. Dit voorwoord vindt u op de documentenpagina van
de BPVT. Hiervoor moet u wel eerst inloggen op www.spt.nl.
Verkort jaarverslag
Het BPVT-bestuur presenteerde tijdens de vergadering het verkort
jaarverslag 2013 van de BPVT. U vindt dit verkort jaarverslag op
de documentenpagina van de BPVT. Hiervoor moet u wel eerst
inloggen op www.spt.nl.
Bestuursbenoemingen
Peter Czaikowsky, werd tijdens de Algemene Vergadering
herbenoemd als voorzitter van het BPVT-bestuur. Daarnaast werd
Gerard Vermeulen, benoemd als bestuurslid van de BPVT.
Ook werd de Algemene Vergadering geraadpleegd over de
voorgenomen herbenoeming van Sako Zeverijn als bestuurslid
van SPT. De leden spraken zich positief uit over deze
herbenoeming.
Het BPVT-bestuur sprak verder een dankwoord uit richting
Bernard Akkerman. Hij heeft zich niet herbenoembaar gesteld als
bestuurslid van SPT. Zijn zittingstermijn is per 1 juli 2014
geëindigd. Het bestuur van de BPVT is op zoek naar een tandarts
of tandarts-specialist die deze vacature kan invullen. Bent u
geïnteresseerd in de vacature? U vindt het volledige functieprofiel
hier.
Resultatenrekening
De Algemene Vergadering verleende decharge over de
jaarrekening 2013 van de BPVT.
Statutenwijziging
Tijdens de vergadering werd ingestemd met de voorgenomen
statutenwijziging. Een toelichting op de wijziging vindt u op de
documentenpagina van de BPVT. Hiervoor moet u wel eerst
inloggen op www.spt.nl.

