Bestuursverslag DPD 2013
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 5 x vergaderd. Daarnaast is er 2 x een overleg met het SPD bestuur geweest.
In mei is er een projectgroep opgericht, bestaande uit 2 SPD bestuursleden en 3 DPD
bestuursleden. De projectgroep bereidt de nieuw pensioenregeling voor, daarbij ondersteund
door de actuaris. De projectgroep is 8 x bijeen geweest en heeft op 1 bijeenkomst de overige
bestuursleden bijgepraat.
In november is de ALV gehouden.
Draagvlaktoets 2013
De cijfers uit 2012 zijn begin 2013 aan SZW geleverd. SZW heeft bevestigd dat er voldoende
draagvlak is.
Draagvlak 2013
DPD
actief
loondienst
878
zelfstandig
1320
Totaal actief
2198
slapend
272
gepensioneerd
689
Totaal
3159
* loondienst= 45,13% en zelfst. = 54,87 %.

SPD ( 31/01/13) % lid DPD
1540
57,01
1872
70,51
3412
64,42
1071
25,40
969
71,10
5452
57,94

Leden die in 2012 niet hebben betaald en zich niet hebben afgemeld hebben in 2013 weer een
factuur ontvangen. Omdat het aantal betalingen tegenviel is er ook dit jaar weer een
aanmaning verstuurd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot… % betaalde facturen.
Acties om draagvlak te verhogen
Op de voorjaarsdagen zijn ansichtkaarten uitgedeeld om jonge dierenartsen op het belang van
het lidmaatschap te wijzen. In de nieuwsbrieven is meerdere malen een oproep gedaan om lid
te worden. Er is steeds benadrukt dat men dan kan stemmen over de nieuwe regeling.
De acties hebben niet tot aanmeldingen geleid.
Eind 2013 is besloten om een communicatiespecialist te laten onderzoeken waarom leden de
nota niet betalen. Hij zal een aantal interviews van 1,5 uur afnemen bij dierenartsen in
loondienst van 30-40 jaar die in 2013 de nota niet hebben betaald.
Opting out
In september heeft DPD een brief ontvangen van het ministerie van SZW dat er een klacht is
ontvangen over opting out (dierenartsen die deelnemer worden van SPD worden automatisch
lid van DPD tenzij ze zich afmelden). In oktober is er een gesprek geweest met SWZ. Per
2015 mag opting out niet meer.
Riscobereidheidonderzoek
Bij het invoeren van een nieuwe pensioenregeling is het belangrijk om te weten hoe groot de
risicobereidheid van deelnemers is. Dit onderzoek is uitgevoerd door Towers Watson.
De uitslag is gepresenteerd op de ALV en is te vinden op de website.
Bestuurswisseling

Penningmeester Henk Vrieselaar is afgetreden. Arjan den Hertog neemt de functie van
penningmeester op zich. Bob van der Heijden is benoemd als nieuw bestuurslid en zal worden
ingewerkt als de nieuwe secretaris.

