ALV DPD 23/11/10
Aanwezig:
DPD bestuur
C. Karens ( secretaris), S. Nab ( voorzitter), H. Vrieselaar ( penningmeester), A. den Hertog.
Leden DPD
42 DPD leden.
SPD bestuur :
K.J Broekhuizen, F. Haffmans, F.C.G.M. van de Nobelen, M.H. Oomen, T. de Ruijter.

Opening
Dhr. P. van de Werf is wegens ziekte afwezig.
Als inleiding wordt in een kort filmpje getoond wat er gebeurt als je niet meer met pensioen
kunt en moet blijven werken, in dit geval als caissière.
Verslag ALV 3/11/09
Dhr. Huijser van Reenen merkt op dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn vraag van
vorig jaar over het betalen van de arbeidsongeschikheidspremie door 63 en 64 jarigen terwijl
er een wachttijd van 2 jaar is. Het antwoord staat in het verslag van vorig jaar.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
Bestuursverslag DPD
Er zijn geen vragen en het verslag wordt vastgesteld.
Financieel jaarverslag DPD
De penningmeester geeft een korte uitleg. De kosten zijn dit jaar lager uitgevallen omdat het
DPD bestuur de samenwerking met Interpolis heeft verbroken.
Stand van zaken 2010
Het draagvlak bij de zelfstandigen is 75,6 % en bij loondienst 64 %.
Contributie 2011
Voorgesteld wordt om de contributie voor 2011 te verlagen naar 10 €.
De vergadering gaat akkoord.
Vacature bestuur DPD
Mevrouw C. Karens is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en de
vergadering gaat akkoord met de herbenoeming voor 4 jaar.
Aftredend bestuurslid SPD
Na 3 termijnen is dhr. F. van de Nobelen statutair aftredend per 31/12/10.
Het SPD bestuur stelt een nieuwe kandidaat voor, dhr. IJ. de Vries. De vergadering gaat
akkoord met de benoeming.

Statutenwijziging SPD
Op een aantal punten worden de statuten van SPD aangepast. Het SPD bestuur mag de
statuten wijzigen zonder tussenkomst van DPD maar vindt het belangrijk om de wijzigingen
aan te kondigen. De ALV heeft geen vragen of opmerkingen en gaat akkoord.
Verlenging termijn ALV 2011
Elk jaar wordt voorgesteld om de volgende vergadering in november te houden.
De vergadering gaat akkoord.
Rondvraag
1) Dhr. Huijser van Reenen vraagt welk bestuurslid van de KNMvD in het SPD bestuur zit.
Dit blijkt fout te staan op de DPD website. Dhr. E. Gostelie zit thans namens het KNMvD
bestuur in het SPD bestuur.
2) Er wordt opgemerkt dat er hoge kosten zijn voor het innen van de contributie. Via het
betalen van contributie toont DPD aan dat leden echt lid willen zijn. Bij de start heeft DPD
goed uitgezocht hoe dit met de laagste kosten verwezenlijkt kan worden.
3) Er wordt geopperd dat het lidmaatschap voor 5 jaar of levenslang zou kunnen worden
betaald in 1 keer. DPD zal over deze optie nadenken.
4) Iemand merkt op dat leden die via een acceptgiro betalen 1 € extra zouden kunnen betalen
omdat deze betaling duurder is. Ruim 70 % betaalt thans via automatische incasso. De
voorzitter legt uit dat leden mogelijk boos worden als ze meer moeten betalen en hun
lidmaatschap opzeggen. Daar is DPD niet bij gebaat. DPD heeft bewust gekozen voor 1 tarief.
5) Dhr. K. Soethout wil de complimenten namens een lid overbrengen aan dhr. M. Noordam
van de deelnemersadministratie van Synthrus Achmea (voorheen Interpolis) omdat hij het lid
goed heeft geholpen bij een procedure.
Er zijn geen vragen meer en de voorzitter sluit de vergadering.

