ALV DPD 19/11/2013
Aanwezig:
DPD bestuur:
S. Nab (voorzitter), H. Vrieselaar (penningmeester), C. Karens (secretaris), A. den Hertog,
T. Hepkema, B. van der Heijden.
Leden DPD:
Er zijn 33 leden aanwezig.
SPD bestuur:
K.J. Broekhuizen, K. van Heuven- van Kats, M. Smit, L. Stark, IJ. de Vries, T. de Ruijter.
Verslag 13/11/2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bestuursverslag DPD 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2012
Er wordt gevraagd of de bestuurskosten nader kunnen worden uitgesplitst. Voorgesteld wordt
om vacatiegelden en reiskosten per persoon voortaan te tonen en de kosten van de
ledenadministratie apart te vermelden.
Begroting 2013 en 2014
De penningmeester geeft een korte toelichting.
Er wordt opgemerkt dat de kosten voor het innen van de contributie erg hoog zijn. De
penningmeester legt uit dat GGN in het verleden de goedkoopste offerte had.
Verder is de contributie enkele jaren geleden verlaagd van 17,50 naar 10 euro waardoor de
kosten van de contributie inning nu een groter deel van de baten opslokken.
De reserve van DPD is nog groot maar daalt wel elk jaar. In de toekomst zal de contributie
mogelijk weer moeten worden verhoogd.
In 2014 zullen de bestuurskosten verder stijgen omdat er meer wordt vergaderd naar
verwachting. Er wordt gevraagd of deze stijging structureel is. De voorzitter geeft aan dat dit
lastig is om in te schatten. Er wordt meer vergaderd om het draagvlak te verhogen en om de
nieuwe regeling te maken.
Er wordt gevraagd waarom DPD de contributie inkomsten niet verhoogt in de begroting.
De voorzitter antwoordt dat DPD graag meer leden zou willen hebben maar dat DPD
voorzichtig begroot.
Er wordt voorgesteld om de communicatie vaker per e-mail te versturen om de kosten te
drukken. De voorzitter legt uit dat er pogingen worden ondernomen maar dat het fonds
verplicht is om iedereen informatie te geven en dat het lastig is om een kloppend
e-mailadressenbestand te verkrijgen en te houden.
Contributie 2014

Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven op 10 euro. De vergadering gaat
akkoord onder applaus.

Draagvlak 2013
Het draagvlak in loondienst is 57,0 % en bij de zelfstandigen 70,5 %. Het is niet gelukt om het
draagvlak in loondienst te verhogen in het afgelopen jaar. Er wordt momenteel onderzocht
hoe we de jonge dierenartsen beter kunnen bereiken. Brieven worden slecht gelezen. Er wordt
voorgesteld om de benadering via de werkgevers te doen.
Er wordt gevraagd of het klopt dat de toets voor beide groepen boven de 55 % moet zijn en of
de verplichtstelling in loondienst verdwijnt als de grens onder de 55 % komt. Dat is juist.
De conclusie is dat er een serieus probleem ligt. De volgende toets is begin 2015 zoals het er
nu voorstaat.
Voorgesteld wordt om via de CAO te regelen dat de 10 euro wordt betaald. De voorzitter legt
uit dat SZW streng toezicht houdt en dat dit geen optie is.
Vrijwillige deelname aan een beroepspensioenfonds mag niet.
Er wordt gevraagd of er een rampscenario is. Eerst wordt gepoogd om het draagvlak te
verhogen. Daarna wordt er verder gekeken.
Er wordt gevraagd om het communicatieplan op de website te zetten. DPD zal hier naar
kijken.
Er wordt geopperd om bij de sollicitatiegesprekken het lidmaatschap van DPD mee te nemen.
Wellicht is een checklist hierbij handig. Dan kan het belang beter worden benadrukt door de
werkgever.
Er wordt gevraagd of het houden van een ALV in de avond meer jonge leden zou trekken. De
voorzitter antwoordt dat de vraag vaker is gesteld en dat de opkomst niet hoger zal worden
naar verwachting.
Er wordt gevraagd waarom er niet wordt geprobeerd om meer gepensioneerden lid te maken.
Ze tellen echter niet mee voor het draagvlak. Het is belangrijker dat er meer dierenartsen in
loondienst lid worden/blijven van DPD.
Vacature DPD
Henk Vrieselaar is na 7 jaar aftredend. Onder dankzegging ontvangt hij een bos bloemen en
een diner bon.
Bob van der Heijden wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar. Hij stelt zichzelf kort voor
in de vergadering. Er zijn geen tegenkandidaten.
Arjan den Hertog neemt de taak van penningmeester op zich.
Vacature SPD
De eerste termijn van IJmert de Vries zit er op. Hij is voorgedragen voor een tweede termijn.
Er zijn geen tegenkandidaten.
Verlenging termijn ALV 2014
Elk jaar wordt voorgesteld om de volgende ALV in november te houden.

Dhr. Noorduyn tekent bezwaar aan tegen verlenging van de termijn. Nadat de voorzitter heeft
uitgelegd dat er een extra ALV zal komen als de regeling wordt gewijzigd, gaat de
vergadering unaniem akkoord met de verlenging.
Rondvraag
Er zijn 4 vragen.
De eerste vraag is of het klopt dat er ook niet- dierenartsen in het SPD bestuur mogen
plaatsnemen in de toekomst.
Dat is juist maar het SPD bestuur vindt dit niet gewenst. Voorlopig is ondersteuning door
deskundigen voldoende. Het is nog niet verplicht. De deskundigen zoals de actuaris en
accountant hebben geen stemrecht.
In de beleggingscommissie zit wel een externe deskundige met stemrecht. Vandaag is
besloten om een tweede extern lid aan de beleggingscommissie toe te voegen.
De uitvoeringskosten zouden flink stijgen als er externen in het SPD bestuur plaats nemen.
Zolang het verantwoord is vindt het SPD bestuur dat de kosten een rol spelen in dit besluit om
geen externen in het SPD bestuur te laten plaatsnemen.
De tweede vraag is of er mogelijkheden zijn om iets samen te gaan doen met andere fondsen.
Hans Smit zegt dat er in de toekomst een API gaat komen. Ieder fonds houdt dan zelf zijn
regeling maar de kosten kunnen worden gedeeld.
Ton de Ruijter vertelt dat bij de medische specialisten het vermogensbeheer is ondergebracht
bij Black Rock en de pensioenadministratie bij ABP. Onderbrengen bij andere partijen is altijd
een optie.
Er wordt kort stilgestaan bij het nieuwe vergoedingssysteem van SPD. Ton de Ruijter legt uit
dat het SPD bestuur tevreden is over het uur tarief. Het probleem lag in het feit dat veel uren
niet werden vergoed. Dat is nu opgelost.
De derde vraag gaat over het afdekken van het renterisico. Gaat het verkeerd aflopen als de
rente gaat stijgen? Ton de Ruijter legt uit dat er al 2 x derivaten zijn verkocht. De Nederlandse
Bank staat niet toe dat fondsen in onderdekking risico nemen. Er wordt voortdurend gekeken
of er liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan bij een rentestijging.
Piet van der Werf vraagt of hij nog langer in het VO bestuur zit. De voorzitter geeft aan dat
het VO nog 1 x vergadert om het jaarverslag vast te stellen en dat er volgend jaar een nieuw
VO komt.
Er zijn geen vragen meer en de voorzitter sluit de vergadering.

