
 

 

 
Agenda Algemene Vergadering DPD  

19 april  2022 
 

1. Opening 
2. Verslag Algemene Vergadering 13 april 2021 
3. Secretariële Jaarverslag 2021 en decharge 
4. Ledenaantal en draagvlak 
5. Ontwikkeling in het komende jaar 
6. Benoeming bestuurslid DPD 

Het DPD bestuur draagt Rachel Brouwer-Cummins voor om te benoemen als 
nieuw bestuurslid van DPD 

7. Financiën 
a. Realisatie 2021 
b. Begroting 2022 zoals vastgesteld 
c. Voorstel begroting 2022 
d. Vaststellen contributie 
e. Begroting 2023 

8. Benoeming kascommissie 
9. Stand van zaken van het fonds door de voorzitter van ons pensioenfonds Danse 

Sonneveld en het nieuwe pensioenakkoord 
10. Aanpassing statuten DPD 
11. Verlenging bestuurstermijn Carolien Buck en René Baltussen 
12. Afscheid bestuurslid DPD 

Focko Zwanenburg heeft het bestuur van DPD verlaten om als aspirant 
bestuurslid aan te schuiven bij het SPD bestuur 

13. Benoeming volgend bestuurstermijn bestuursledenSPD 
De tweede bestuurstermijn van Hans v. Gils loopt af. Hij is herkiesbaar. Het SPD 
bestuur draagt hem ter herverkiezing voor 
De derde bestuurstermijn van Lonneke Stark loopt af. Omdat ze maar 11 jaar 
bestuurslid is geweest, is er een mogelijkheid om haar termijn met één jaar te 
verlengen. Het SPD bestuur draagt haar ter herverkiezing voor om voor 
voldoende continuïteit te zorgen in het bestuur. 

14. Aftreden bestuursleden SPD 
Hans Smit en Karin van Heuven - Kats hebben het einde van hun derde 
bestuurstermijn  bereikt en zullen daarom per 31 december 2022 aftreden als 
bestuursleden van SPD 

15. Benoeming bestuursleden SPD 
De besturen van DPD en SPD dragen Bart Sloots en Focko Zwanenburg voor om 
hen per 1 januari 2023 te benoemen als nieuw bestuurslid van SPD, beiden 
namens de deelnemers 

16. Rondvraag en sluiting 



 

 
 

Focko Zwanenburg 
 

“De 'switch' van DPD naar SPD en waarom ik dat graag doe." 

 
Eind mei werd ik onaangenaam verrast toen de kandidaat bestuurder 
voor SPD zich terugtrok en aangaf zich niet langer in te kunnen zetten 
voor een toekomstige SPD-bestuursfunctie. Deze ‘move’ zette mij aan het 
denken, ik stelde mij zelf de vraag: “Hoe gaat ons pensioenfonds de 
transitie met het nieuwe akkoord beleven als nieuwe bestuursleden 
voortijdig afhaken.” Zeker ook als er per 1 januari 2023 mogelijk drie 
bestuurders vertrekken en niet herkiesbaar zijn. Mijn eigen ‘oude dag-
voorziening’ en een nieuwe regeling die daarvoor tussen 2024 en 2027 in 

werking zou moeten treden trok mij enorm aan. Met mijn ervaringen vanuit DPD was dit voor 
mij de drijfveer, ik stuurde mijn sollicitatiebrief naar de commissie. 
  
Voor ons ligt een prachtig mooie uitdaging waarbij wij als leden-deelnemers van DPD, 
keuzes kunnen maken die bij gaan dragen aan een solidaire toekomstbestendige 
pensioenregeling. Een nieuwe regeling voor de deelnemers die solidair kan zijn daar waar 
nodig met voldoende flexibiliteit daar waar dat kan. Een regeling die vraagt om meer 
betrokkenheid en die ook meer betrokkenheid kan geven aan de deelnemer. Dierenartsen 
die voor nu en voor later weten waarvoor we met elkaar werken voor onze toekomst. Dat 
spreekt mij erg aan. Ik hoop daaraan als SPD bestuurder een bijdrage te kunnen leveren. 
 

 

Rachel Brouwer - Cummins 

Ik ben 32 jaar en werkzaam als varkensdierenarts in Noordoost -
Nederland. Samen met mijn man, onze kat en enkele terrarium-beestjes 
woon ik in Hellendoorn. Mijn motivatie om bestuurslid van DPD te 
worden is gelegen in het feit dat ik het belangrijk vind dat leden zich 
gehoord voelen. Het is immers ónze regeling. Ik kijk er dan ook naar uit 
om in gesprek te gaan met iedereen, leden en deelnemers, die iets 
kwijt wil over ons pensioen. 

 

 

 

Bart Sloots 

Mijn naam is Bart Sloots, dierenarts gezelschapsdieren en maatschapslid bij 
dierenartsenpraktijk Zuidwest-Drenthe, een gemengde zelfstandige praktijk 
in Meppel. Na mijn afstuderen aan de universiteit in Gent heb ik vanaf 1999 
eerst met veel plezier als voornamelijk landbouwhuisdierenarts in Groningen 
en Friesland gewerkt om uiteindelijk in 2005 met mijn gezin in Drenthe uit te 
komen. 

Met de veranderingen in ons werkveld, zowel in samenstelling en 
verwachtingen van de beroepsgroep als het ontstaan van grotere 

werkgevers, blijft een goed basispensioen voor alle betrokkenen (actieven, 
gepensioneerden en slapers) belangrijk. Dit kan naar mijn idee het beste in een eigen 
pensioenfonds, waarin wij zelf invloed hebben op zaken die wij voor onze beroepsgroep van 
belang vinden en waarbij wij zelf betrokken kunnen zijn. 

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor extra uitdagingen om te zorgen voor een 
toekomstgericht pensioenfonds. Daar wil ik mij graag de komende jaren voor inzetten. 


