Concept

Verslag van de jaarvergaderingen van de Vereniging van Gepensioneerden
Agrifirm gehouden op 19 maart 2019 in Uden en op 21 maart 2019 in
Steenwijk.
Opening
Voorzitter Jan Raaijmakers verwelkomt een groot aantal leden waarvan enkele
Afgelopen jaar lid zijn geworden.
Ook worden de bestuursleden van VGAZ verwelkomt. Er zijn vanuit de
pensioenen geen cadeautjes te verwachten. Wel is dit een goed moment voor de
onderlinge contacten. Enkele leden hebben zich afgemeld voor deze
vergaderingen. Oud bestuursleden Van de Ven en Janssens gaven aan niet te
kunnen komen. Zij wenst ons een goede vergadering toe.
Graag de telefoons uitzetten.
Hierna vraagt hij een minuut stilte voor hen die ons afgelopen jaar zijn
ontvallen.
De voorzitter blikt terug op het geslaagde 10jarig bestaan en
memoreert het datalek bij Achmea. In het afgelopen jaar hebben we een
bericht op onze site gezet omtrent de privacyverklaring. Voorzitter memoreert
dat we een goed contact hebben met onze zustervereniging VGAZ.
Bij het jaarlijkse bezoek aan Achmea bleek dat het toeslagdepot een harde
klap heeft gehad door risicovolle beleggingen. Inmiddels is dat redelijk
hersteld. Bij Agrifirm is per 1 januari een nieuw pensioenakkoord afgesloten.
Notulen.
De notulen van de vergadering van 13 maart 2018 worden onder dankzegging
aan Trinet onveranderd goedgekeurd.
Verslag activiteiten 2018.
We zien een lichte daling van het ledenaantal. Voorzitter wijst er op dat er zoveel
mogelijk gebruik gemaakt word via de website. Alle bestuursvergaderingen
zijn door allen bezocht, waaruit blijkt dat er goed overlegd kan worden.
Financieel verslag 2018.
Penningmeester Peter van den Heuvel geeft een uitvoerig verslag van
de financiën. Hieruit blijkt dat het jubileum ca 800 euro meer heeft gekost mede
door bijdragen van Agrifirm en Achmea .Uit het overzicht van de balans blijkt
dat het eigen vermogen iets is gedaald. Hierna geeft Peter uitleg bij de
begroting voor 2020. Deze wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Kascommissie.
De heren Middag en van Dijk hebben voor aanvang van deze vergadering
de boeken en de daarbij behorende bescheiden ingezien en gecontroleerd.
Hun voorstel om het bestuur decharge te verlenen wordt met applaus begroet.
De penningmeester wordt bedankt voor het gedane werk. In de vergadering te
Steenwijk is er onder dankzegging afscheid genomen van Henk Middag. In
zijn plaats is de heer Albert Jan Harkema ,wonend in Staphorst , benoemt
als kascommissielid.
Bestuursverkiezing.
Voor dit onderdeel van de vergadering krijgt Leo van Wijk het woord.
Voorzitter Jan Raaijmakers is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten ingediend. Onder goedkeurend applaus wordt Jan
herbenoemt.
Gang van zaken Solidair Pensioen Interpolis/Avero en de regelingen
Agrifirm/Centraal Beheer Achmea.
Leo van Wijk geeft de vergadering een overzicht van de gang van zaken.
Op 12 februari is er overleg geweest bij Achmea, er is uitleg gegeven wat
er speelt. Op 1 -1 -2014 is het solidair pensioenfonds afgeschaft en is er een
nieuwe regeling gekomen, Inmiddels is deze al weer vervangen per 1-1-2019.
De oude regeling geeft een 100% garantie van de uitkering. Omdat er te weinig
in het fonds zat is er het zgn. Toeslagendepot gevormd. Dit depot geeft een
nogal grillig verloop .Een overzicht geeft dit duidelijk weer. Er is een nieuwe
berekeningsmodule gemaakt om tot de juiste cijfers te komen. Leo laat zien dat
tussen het oude en nieuwe systeem bijna geen verschil is. Er is een
adviescommissie, bestaande uit 3 leden, die toeziet op het toeslagdepot.
De heer Jaap Vessies CEO bij Agrifirm, zit hier ook in. De leden zitten er zonder
een duidelijke maximale zittingstermijn. Gaarne zien wij als vereniging dat een
van onze leden hierin komt. De commissie benoemt zelf hun leden.
Vragen uit de zaal: verzekerde regeling hoe lang blijft dit? Achmea blijft garant.
De dekkingsgraad is zo hoog of laag mogelijk te maken. Er is geen inzicht
hierin.
Vanaf 2013 is de beurs gestegen, is er verkeerd belegd? Achmea heeft zeer
agressief belegd met de kans op veel winst.
Iemand vindt het een goede regeling, zie maar naar de regeling in het transport.
Bruto zelfde maar netto krijg ik minder. Dit komt door de verplichte ziektekosten verzekering en de inkomstenbelasting.
Er is geen invloed op het bedrag van het depot, waarom niet in onroerend goed
of in de gezondheid geïnvesteerd? Er is geen invloed op de uit te keren
pensioenen.

Van wie is dat geld? Van alle deelnemers. Vreemd dat er geen invloed op
uitgeoefend kan worden.
De Nederlandse Bank is toch toezichthouder? Nee, dat geldt niet voor de
verzekerde regeling.
Als Achmea in de problemen komt, wat dan? De kans hierop is heel klein maar
dan zal er waarschijnlijk ondersteuning komen, net als wat bij een aantal banken
is gebeurd.
Leo wordt bedankt voor zijn uitleg bij deze onderwerpen.
Verder wordt er een overzicht van de AOW uitkeringen gegeven. Hieruit blijkt
dat de bedragen in 2019 wel verhoogd zijn.
Website.
Herman Knape geeft hier uitleg over. Agrifirm heeft een nieuw
systeem en dit heeft nogal problemen gegeven bij het vullen van de site.
Men heeft toegezegd, dat er een oplossing voor dit probleem komt.
Rondvraag.
Omtrent eerder afgesloten indexregeling in 2006. Op basis van deze regeling
lijkt die op basis van CPI beter te zijn. Het lijkt vraagsteller goed om hier
nog eens naar te kijken. Hierop komt nog een antwoord.
Vraag waarom toch verzoek opgaaf emailadres, ik wil geen cookies accepteren?
Zullen zij dan dus ook geen gebruik van maken.
I.v.m. datalek; mijn gegevens zijn verkocht. Dit blijkt niet waar te zijn. Achmea
is zelf niet schuldig.
Bij wie moeten we zijn voor informatie want Ilse Arkink zou vertrekken.
Ze is nog in diensten wij hebben nog geen nadere informatie voorhanden.
Sluiting.
Voorzitter bedankt allen voor de inbreng in deze vergadering en wenst ieder
een smakelijke lunch toe. Om half twee worden we weer verwacht in dezelfde
zaal voor de inleiding van Johan de Schepper.
Inleiding.
Voorzitter verwelkomt: Johan de Schepper ,directeur Agrifirm International
Johan stelt zich aan de aanwezigen voor.
Geboren en wonend in België. Hij geeft een overzicht vanwaar het bedrijf is
gekomen en waar het nu staat en waar het naar toe gaat. Hij laat ons zien
waar het bedrijf nu de activiteiten heeft. In welke werelddelen en landen.
De nieuwe fabriek in Drongen laat zien wat daar gebeurt. Interessant zijn de
ontwikkelingen op de Chinese markt en vooral de toekomstige additieven die

nodig zijn in de veranderde landbouw. Zijn boeiend verhaal had onze volle
aandacht. Na zijn vloeiende betoog bedankt de voorzitter hem voor zijn zeer
interessante inleiding.
Sluiting van de vergadering.
Voorzitter nodigt een ieder uit om nog gezellig een hapje en een drankje te
nemen om daarna een goede reis naar huis te maken.

