Nieuwsbrief SPT, augustus 2015

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

Terugblik Algemene Vergadering van deelnemers
2015

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 de
cijfers van 2014. Ook ging het bestuur in op actuele zaken die
spelen op pensioengebied, zoals het nieuw Financieel
Toetsingskader. Het verantwoordingsorgaan en de Raad van
Toezicht gaven tijdens de vergadering een toelichting op hun
verslag over 2014. Meilof Snijder werd benoemd als nieuw
bestuurslid en ook bij het verantwoordingsorgaan was er sprake
van (her)benoemingen. Tot slot was er tijd voor een vragenronde.

SPT organiseerde op 23 juni 2015 een Algemene Vergadering van
deelnemers. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over
verschillende onderwerpen die tijdens de vergadering aan bod
kwamen.

Terugblik 2014
Het bestuur van SPT blikte in een
presentatie terug op 2014. Daarin
kwamen onder meer het rendement, de
dekkingsgraad en de kosten van het
fonds aan bod.
Lees meer...

Toelichting verslag verantwoordingsorgaan
Voorzitter Bert Brink van het verantwoordingsorgaan
presenteerde het verslag van dit orgaan over 2014. Hij
benadrukte dat voor het verantwoordingsorgaan het belangrijkste
is dat het fonds nadenkt over de toekomst en aandacht heeft voor
communicatie met de deelnemer.
Het volledige verslag van het verantwoordingsorgaan vindt u in
het jaarverslag 2014 van SPT.

Toelichting verslag Raad van Toezicht
Gerard van der Kuilen gaf als voorzitter van de Raad van Toezicht

een korte toelichting op de belangrijkste taak van de Raad van
Toezicht, namelijk het beoordelen van het gevolgde proces. Hij
zette onder meer uiteen hoe ze de taak hebben ingevuld en wat
de conclusies zijn. Ook stelde hij het nieuwe lid van de Raad van
Toezicht voor: Jacqueline Verhulst.
Het volledige verslag van de Raad van Toezicht vindt u in het
jaarverslag 2014 van SPT.

Benoeming nieuw bestuurslid
Meilof Snijder (links op de foto) is
benoemd als nieuw bestuurslid onder
voorwaarde van goedkeuring door DNB.
De voorzitter heette hem welkom in het
bestuur van SPT. In de nieuwsbrief van
maart heeft hij zich al voorgesteld. Na
7 jaar lid te zijn geweest van het BPVTbestuur en 3 jaar lid van de
pensioenraad/ verantwoordingsorgaan,
trad Meilof Snijder eind vorig jaar aan
als aspirant-bestuurslid van SPT.
Binnen het SPT-bestuur is hij voorzitter
van de communicatiecommissie.

(Her)benoemingen verantwoordingsorgaan
Bert Brink, Jaap de Jonge en Peter Czaikowsky zijn herbenoemd
als lid van het verantwoordingsorgaan. Gerard Vermeulen is
benoemd als nieuw lid van het verantwoordingsorgaan. Er waren
geen tegenkandidaten voor hem. Alle heren zijn unaniem
gekozen. Hiermee is het verantwoordingsorgaan weer compleet.

Vragenronde
Tijdens de presentaties konden de deelnemers vragen stellen aan
het bestuur. Ook vooraf konden vragen gesteld worden per mail.
Vragen over de toekomst van het fonds, het beleggingsbeleid, de
renteontwikkeling en de communicatie passeerden de revue.
Lees meer...

Informatie van de BPVT
Voorafgaand aan de Algemene
Vergadering voor deelnemers van SPT
organiseerde de BPVT op 23 juni 2015
de Algemene (leden)Vergadering.
Hieronder een korte beschrijving van de
onderwerpen die aan bod kwamen.

Verkort jaarverslag
Het BPVT-bestuur presenteerde tijdens de vergadering het verkort

jaarverslag 2014 van de BPVT. U vindt dit verkort jaarverslag op
de documentenpagina van de BPVT. Hiervoor moet u wel eerst
inloggen op www.spt.nl.
Meilof Snijder neemt afscheid van BPVT
Tijdens de vergadering werd door de voorzitter Peter Czaikowsky
afscheid genomen van Meilof Snijder als BPVT-bestuurslid.
Vacature bestuur BPVT ingevuld
Met het vertrek van Meilof Snijder is er een vacature ontstaan
binnen het bestuur van de BPVT. Het bestuur BPVT prijst zich
gelukkig Hans Apeldoorn (extern onafhankelijk deskundige)
bereid gevonden te hebben om, na een inwerkperiode van een
half jaar, als aspirant-bestuurslid toe te treden tot het bestuur
van de BPVT.
Resultatenrekening 2013, 2014
De resultatenrekening van de BPVT, die onderdeel uitmaakt van
de jaarrekening SPT, is goedgekeurd door de accountant.
Uitvoeringsovereenkomst
De voorzitter verduidelijkt dat de BPVT de uitvoering van de
pensioenregeling heeft neergelegd bij SPT. Dat is al sinds jaar en
dag zo. De BPVT en SPT sluiten met elkaar een
uitvoeringsovereenkomst, dat is in de Wet (WVB) verplicht
gesteld. Door nieuwe wet- en regelgeving is het nodig de
uitvoeringsovereenkomst te updaten. De overeenkomst is naar
verwachting in september of oktober gereed.
Lees meer...

Extra
Deze digitale nieuwsbrief staat in het teken van de Algemene
Vergadering van deelnemers die SPT organiseerde op 23 juni
2015. Daarnaast wil SPT ook enkele andere, actuele onderwerpen
bij u onder de aandacht brengen. Over de volgende onderwerpen
vindt u op de website www.spt.nl meer informatie:

1.
2.
3.
4.
5.

Geen pensioenoverzicht voor deelnemers Lees meer…
SPT heeft herstelplan ingediend Lees meer…
AOW-leeftijd gaat sneller naar 67 jaar Lees meer…
Dekkingsgraad juni 108,3% Lees meer…
DNB stelt nieuwe Ultimate Forward Rate (UFR) vast per
15 juli j.l. Lees meer...
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