ALV DPD 1/11/11
Aanwezig:
DPD bestuur
C. Karens (secretaris), S. Nab (voorzitter), H. Vrieselaar (penningmeester), P. van der Werf, A.
den Hertog.
Leden DPD
Er zijn 37 DPD leden aanwezig.
SPD bestuur
K.J. Broekhuizen, E. Gostelie, F. Haffmans, M. Oomen, T. de Ruijter, IJ. De Vries.
Verslag ALV 23/11/10
Het verslag wordt zonder opmerkingen of vragen vastgesteld.
Bestuursverslag DPD
Het verslag wordt vastgesteld.
Financieel jaarverslag DPD
De penningmeester dhr. H. Vrieselaar geeft een korte toelichting. De bestuurskosten zijn in
2010 lager dan in 2009 omdat het contract met Syntrus is opgezegd en het bestuur nu deze
taken zelf uitvoert. De contributie bedroeg in 2010 nog 17,50 €. Beide zaken hebben geleid
tot een positief resultaat van ruim 30.000 €. DPD wil graag de huidige reserve houden en dat
lukt goed als de contributie op 10 € wordt gehouden.
Er wordt opgemerkt dat 6000 € incassokosten veel is. Het bestuur legt uit dat er meerdere
offertes zijn opgevraagd in het verleden en dat GGN de goedkoopste was. Het incassotraject
wordt toegelicht. DPD kan met deze werkwijze aan de overheid laten zien dat leden ook echt
leden zijn. Pas na betaling van 10 € telt een lid mee voor het draagvlak.
Momenteel is het dus zo dat de ontvangen 10 € geheel opgaat aan incassokosten en
bestuurskosten. Met de buffer van 100.000 € is dat geen enkel probleem.
Stand van zaken 2011
Het draagvlak in 2010 was bij loondienst 64.03 % en bij de zelfstandigen 75,65 %.
In 2011 is het draagvlak in loondienst gezakt naar 58,32 % en bij de zelfstandigen is het iets
gedaald naar 74,50 %. Vooral onder jonge dierenartsen daalt het draagvlak. Er is per e-mail
een kleine enquête uitgevoerd in die groep. Daar bleek ondermeer uit dat de nota niet
ontvangen was door verhuizing of dat ze de nota niet hadden gezien. Het DPD bestuur heeft
daarom besloten om in 2012 de nieuwe leden uit 2011 die niet hebben betaald en zich niet
hebben afgemeld nogmaals een factuur te sturen in 2012. Er wordt gevraagd of daar een
aparte brief bij kan worden gedaan. Het DPD bestuur moet nog bekijken of dit mogelijk is.
Er wordt opgemerkt op dat het % gepensioneerden dat lid is van DPD hoog is (71,8 %) en de
vraag is welke conclusie daar uit getrokken kan worden. De voorzitter legt uit dat de
gepensioneerden op deze manier inspraak hebben maar ze tellen niet mee voor het draagvlak.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de werkgevers de 10 € te laten betalen voor hun
werknemers. De voorzitter legt uit dat DPD dit niet kan opleggen aan de werkgevers. En DPD

heeft niet de indruk dat 10 € contributie het probleem is. De interesse voor pensioen is er niet
bij jonge mensen.
Een lid vraagt waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen loondienst en zelfstandigen bij
het draagvlak. De voorzitter legt uit dat dit door de overheid is opgelegd en dus geen keus is
geweest van het bestuur.
Een lid vraagt of er dierenartsen in loondienst aanwezig zijn. Er blijken er 2 aanwezig te zijn,
1 SPD bestuurslid en 1 aspirant SPD bestuurslid.
Uitslag enquête
Dhr. H. Vrieselaar geeft een korte toelichting. De reden voor de enquête was om te peilen of
er bij de leden animo zou bestaan om op jongere leeftijd meer premie te betalen en op oudere
leeftijd minder. In geen enkele leeftijdsgroep is er een meerderheid voor de wijziging.
Besloten is om af te zien van de wijziging.
Verder is gevraagd of leden prijsstellen op partnerpensioen en
arbeidsongeschiktheidsverzekering in de regeling. Een ruime meerderheid wil dit graag
behouden.
De enquête is ingevuld door 28 % van de leden.
Contributie 2012
Het DPD bestuur stelt voor om de contributie op 10 € te handhaven. De vergadering gaat
akkoord.
Vacature DPD
Mevr. S. Nab wordt herbenoemd voor een periode van 4 jaar.
Vacatures SPD
Van de bestuursleden mevr. M. Oomen en dhr. E. Gostelie ( namens de KNMvD) eindigt de
derde en statutair laatste zittingstermijn. Het bestuur wordt weer uitgebreid van 6 naar 7
bestuursleden dit jaar.
Mevr. L. Stark wordt voorgedragen als de opvolger van dhr. E. Gostelie.
De vergadering stemt in met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden, mevr. K. van
Heuven-van Kats en dhr. M. Smit.
Dhr. K.J. Broekhuizen wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

Verlenging termijn ALV 2012
Elk jaar wordt voorgesteld om de volgende vergadering in november te houden.
De vergadering gaat akkoord.
Rondvraag
1) Een lid merkt op dat uit de enquête blijkt dat dierenartsen nog steeds van hun partner
houden.
2) Een lid merkt op dat als de jaarvergadering ’s avonds wordt gehouden in plaats van
s ‘middags er mogelijk meer jonge deelnemers zouden komen. De voorzitter
antwoordt dat hier al vaker over is gesproken. De vraag is of er inderdaad meer leden
komen.

3) Er wordt gevraagd of de nieuwe SPD bestuursleden zich kort kunnen voorstellen.
Hier wordt gehoor aan gegeven.
Er zijn verder geen vragen meer en de vergadering wordt gesloten.

