Agenda Algemene Vergadering DPD
2 juni 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Verslag Algemene Vergadering 26 maart 2019
Secretariële Jaarverslag 2019 en decharge
Ledenaantal en draagvlak
Ontwikkeling in het komende jaar
Financiën
a. Realisatie 2019
b. Begroting 2020 zoals vastgesteld
c. YTD 2020
d. Vaststellen contributie
e. Begroting 2021
7. Benoeming kascommissie
8. Aftreden bestuurslid DPD
Het tweede bestuurstermijn van Tjebbe Hepkema loopt af en is
statutair niet herkiesbaar.
9. Benoeming bestuurslid DPD
Ter invulling van de vacature bestuurslid namens de
gepensioneerden draagt het DPD bestuur Gerrit Tacken voor als
nieuw bestuurslid en stelt voor hem te benoemen voor een
periode van 4 jaar.
10. Benoeming bestuursleden SPD
De besturen van DPD en SPD dragen Michiel Westerhof voor om
hem per 1 januari 2021 te benoemen als nieuw bestuurslid van
SPD.
11. Update vanuit het fonds door de voorzitter van het pensioenfonds
Hans Smit
12. Rondvraag en sluiting

De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor:

Ik ben Gerrit Tacken, dierenarts en als maatschapslid verbonden geweest
aan Dierenartsenpraktijk Ell tot 1-1-2019. Na een functie bij de toenmalige
provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Limburg ben ik in 1989 als
practicus bij DAP Ell gaan werken tot aan de daar afgesproken
eindleeftijd van 60 jaar voor maatschapsleden.
Na mijn pensioneren ben ik aangetreden als voorzitter van de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen en heb een eerste uitzending als vrijwilliger-expert
voor de PUM afgerond.
Thuis houd ik me actief bezig met het houden van merendeels zeldzaam-ras boerderijdieren.
Als gepensioneerd dierenarts ben ik voor mezelf uiteraard betrokken bij de zaken die mijn
pensioen betreffen, echter ik wil me ook graag inzetten voor het belang van alle andere
deelnemers aan het Pensioenfonds voor dierenartsen. Een stuk financiële zekerheid voor de
levensfase na de actieve werkzame carrière is voor ons allen immers van groot belang.

Mijn naam is Michiel Westerhof, geboren in 1958 en dierenarts sinds 1985.
Sinds 2018 geniet ik van een pensioen van ons pensioenfonds. Gelukkig
ben ik vanaf het begin van mijn werkzaamheden als dierenarts door mijn
toenmalige collega’s aangespoord om direct zo maximaal mogelijk voor
mijn pensioen te gaan inleggen, onder het motto hoe eerder hoe beter.
Daar heb ik nu profijt van.
Ik vind het een pré dat we als beroepsgroep een eigen fonds hebben om
zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen en behoeftes van
dierenartsen. Met een bestuur bestaande uit collega’s is dat maximaal gewaarborgd en als
collectief kun je zaken bewerkstelligen die je alleen nooit voor elkaar krijgt. Daarbij vind ik
het belangrijk dat je als fonds een beleid voert waar alle deelnemers zich in kunnen
herkennen, de actieven, de gepensioneerden en de slapers.
Het werkveld van de dierenarts verandert in hoog tempo, maar een goed pensioen is en
blijft voor iedereen van belang. De uitdagingen in de pensioenwereld zijn momenteel groot:
lage rentes, hogere levensverwachting en meer complexe regelgeving maken de puzzel
lastiger. Maar ik hou wel van uitdagingen dus ik wil me de komende jaren graag inzetten
voor de SPD.

