
 
 

Het bestuursverslag DPD 2017 
 
 

Het jaar 2017 stond met name in het teken van de aanpassing van de statuten en het 
Huishoudelijk Reglement. In de Algemene Vergadering van 15 november 2016 is het 
voornemen om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen al aangekondigd.  
De belangrijkste wijziging in de statuten betreft de stemronde. Voor de wijziging hadden de 
leden in een stemronde twee keuzes: ja of nee en wordt er gestemd d.m.v. opting out. Dat 
wilde zeggen niet stemmen betekende instemmen met het voorstel. Een voorstel was 
aangenomen als 2/3 van de stemgerechtigden akkoord gaat met het voorstel. Met andere 
woorden, indien minder dan 1/3 tegenstemde.  
Het bestuur wilde dit veranderen met als doel de leden ook daadwerkelijk inspraak te geven 
bij de besluitvorming en om ervoor te zorgen dat de inrichting van de stemronde ook 
juridisch juist was, namelijk dat besluiten in de AV genomen moeten worden en niet in een 
stemronde. Het bestuur stelde voor de statuten op dit punt als volgt te wijzigen. Alle 
besluiten worden in de AV genomen, alleen wanneer een besluit een verzwaring van de 
verplichtingen (lees premiestijging) en/of inperking van de toekomstige rechten tot gevolg 
heeft, wordt het genomen besluit in de AV alsnog voorgelegd aan de leden in een 
referendum. Voor de geldigheid van dit referendum moet minimaal 15% responderen, 
waarbij blanco stemmen wel meetellen voor het vaststellen van dit percentage. 
 
In de vergadering ontstond een discussie over het niet halen van het percentage van 15%. 
Het kan gebeuren dat een besluit, dat wel overwogen is door de besturen van SPD en DPD 
en vervolgens ook nog door de AV, door het niet halen van die 15%, verworpen wordt. Dan 
rijst de vraag of dit bestuurlijk niet verlammend gaat werken. Bovendien lijkt het alsof het 
besluit dan alsnog in een referendum genomen wordt en niet in de AV zoals het juridisch zou 
moeten.  
 
De vergadering sprak de wens uit om indien die 15% niet gehaald wordt, een tweede AV te 
beleggen waarin het besluit nogmaals wordt voorgelegd. De vraag blijft altijd of leden zich 
voldoende hebben geïnformeerd of zich voldoende hebben laten informeren. Zo’n tweede 
vergadering geeft de leden een nieuwe mogelijkheid om zich te laten informeren. Het besluit 
in deze tweede AV moet dan wel bindend zijn. In die situatie is het besluit ook daadwerkelijk 
in de AV genomen zoals het juridisch zou moeten. 
 
Het bestuur heeft na overleg met de jurist en naar het voorstel van de vergadering artikel 11 
als volgt aangepast: indien het quorum van 15% niet gehaald wordt, dan wordt tijdens de 
eerstvolgende Algemene Vergadering een stemming gehouden over het besluit dat was 
onderworpen aan het referendum, waarbij een meerderheid van twee derde van de in de 



vergadering uitgebrachte stemmen nodig is om het besluit alsnog aan te nemen. Wordt die 
meerderheid van twee derde niet gehaald, dan wordt het besluit verworpen. 
 
Deze wijziging moest opnieuw aan alle leden worden voorgelegd met als gevolg dat er een 
nieuwe Algemene Vergadering moest worden uitgeschreven. In de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 12 september werden de wijzigingen van de statuten en huishoudelijk 
reglement, inclusief de aanpassing van artikel 11, alsnog voorgelegd aan de vergadering. De 
Buitengewone Algemene Vergadering heeft deze wijzigingen wel goedgekeurd.  
 
De stemronde zoals die nu is vastgelegd in de statuten, ziet er als volgt uit: 

1. De regeling dient op belangrijke punten gewijzigd te worden. 
2. Overleg met SPD over de haalbaarheid en uitvoering van de beoogde wijziging. 
3. Het bestuur besluit op basis van de uitkomsten van bovengenoemde stappen of een 

besluit aan de AV wordt voorgelegd. 
4. Informeren van de leden. 
5. Bespreken en besluitvorming tijdens de AV. 
6. Referendum onder alle leden: stemt u in met het besluit van de AV: ja, nee of blanco. 
7. Voor geldigheid van het referendum moet minimaal 15% responderen, waarbij 

blanco stemmen wel meetellen voor het vaststellen van dit percentage. 
8. Wordt het percentage niet gehaald, dan wordt een tweede AV belegd. In deze 

tweede vergadering wordt het besluit dat onderworpen was aan het referendum 
nogmaals ter stemming gebracht, waarbij een meerderheid van twee derde van de in 
de vergadering uitgebrachte stemmen nodig is om het besluit aan te nemen.  

9. Een besluit van de AV treedt in werking als van de uitgebrachte stemmen meer 
voorstemmen dan tegenstemmen zijn. 

 
Een andere belangrijke wijziging in de statuten is dat de vereniging zich in de toekomst laat 
controleren door een kascommissie in plaats van een accountant. In de statuten stond 
vermeld dat de vereniging ieder jaar een jaarrekening moet overleggen welke is 
ondertekend door een accountant. Naast controle van de baten en de lasten alsook de 
balans, moest de accountant ook controleren of het bestuur in het desbetreffende jaar 
volgens de statuten en huishoudelijk reglement gehandeld heeft. Dit betekent dat de 
accountant ook alle verslagen en notulen van de vergaderingen moet controleren. 
Begrijpelijk gaat dit gepaard met veel kosten. Op advies van de accountant zelf en na overleg 
met het bestuur van SPD heeft het bestuur besloten om op dit punt de statuten aan te 
passen zodat een veel goedkopere kascommissie volstaat.  
 
Bestuursvergaderingen 
In 2017 heeft het bestuur 5 x vergaderd en 4 x een conference call gehouden. Daarnaast is er 
2 x overleg geweest met het bestuur van SPD. Een afvaardiging van het bestuur heeft zitting 
gehad in de commissie Missie en Visie die samen met 2 leden van het bestuur van SPD de 
missie en visie van ons pensioenfonds verder heeft uitgewerkt. De besturen van SPD en DPD 
hebben vervolgens de Missie, de Visie en de strategie voor de komende jaren vastgesteld. 
Deze zijn te vinden op de website van ons pensioenfonds. 
Een afvaardiging van het bestuur heeft 1 x overleg gehad met DPV en DPF en 1 x met de 
besturen van de deelnemersverenigingen van de verloskundigen, fysiotherapeuten, 
huisartsen en roeiers uit de haven van Rotterdam.  



De jaarlijkse Algemene Vergadering is gehouden in mei. In deze vergadering is besloten een 
Buitengewone Algemene Vergadering te houden in september.  
 
Draagvlaktoets 2017 
(31-12-2017) 
      DPD          SPD  %lid DPD 

actief loondienst 1379 2259 61,04% 
 zelfstandig 1087 1620 67,10% 
Totaal actief  2466 3879 63,57% 
Slapend  364 1256 28,98% 
Gepensioneerd  850 1229 69,16% 
Totaal  3680 6364 57,83% 

 
Het draagvlak onder de dierenartsen in loondienst is met 1,1% toegenomen ten opzichte van 
het jaar 2016. Het draagvlak onder zelfstandige dierenartsen is afgenomen met 0,64%. Het 
totaal aantal leden van de vereniging is in 2017 toegenomen met 123. 
 
Overleg met andere deelnemersverenigingen 
Het bestuur heeft in maart 2017 overleg gehad met afvaardigingen van de besturen van de 
deelnemersverenigingen van de verloskundigen, fysiotherapeuten, huisartsen en roeiers uit 
de haven van Rotterdam. In dit overleg zijn ervaringen uitgewisseld en problemen 
besproken waar men tegen aanloopt. Al discussiërend probeerde men van elkaar te leren.  
In het najaar heeft een afvaardiging overleg gehad met DPV en DPF met als doel te zoeken 
waar we elkaar kunnen helpen door gezamenlijk zaken op te pakken. Er liggen nu plannen 
op tafel om te inventariseren naar opleidingsbehoefte bij de verschillende besturen om 
vervolgens hier samen invulling aan te geven. Daarnaast wordt onderzocht of een 
gezamenlijke opzet voor een platform op social media tot de mogelijkheden behoort. De 
gezamenlijke aanpak is mede ingegeven uit kostenoverweging. 
 
Verder heeft het bestuur overleg gehad met het bestuur van het Platform Jonge 
Dierenartsen (PJD). Dit heeft geleid tot meer bewustwording van ieders werkterrein. Tot 
gezamenlijke activiteiten op korte termijn heeft dit helaas niet geleid.  
 
Vorig jaar heeft het overleg met de zusterverenigingen geleid tot het opzetten van een 
belactie onder de deelnemers die geen lid zijn geworden van de vereniging. Ook in 2017 
heeft zo’n belactie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze belactie zijn 25 van de 76 
benaderde deelnemers lid geworden van de vereniging. Dit is wel minder dan het jaar 
ervoor. Dit is te verklaren door het feit dat het afgelopen jaar meer deelnemers direct lid zijn 
geworden door de vernieuwde aanmeldprocedure. De top 3 van redenen waarom 
deelnemers eerst geen lid werden en zich, na de belactie alsnog hebben aangemeld zijn: 

1. Niet goed bij stilgestaan/niet in verdiept/niet over nagedacht 
2. Zag het belang er niet van in/wist niet wat het inhield 
3. Wist niet van bestaan van DPD. 

Hieruit blijkt dat bij een aantal (jonge) dierenartsen het bestaan van DPD en wat ze doet nog 
onbekend is.  
 
 



Algemene Vergadering 
Andere jaren werd de AV altijd in november gehouden. Sinds 2017 wordt deze eerder in het 
jaar gehouden. Daartoe is in 2016 besloten, om de tijdspanne tussen het jaar waarover 
vergaderd wordt en de AV te verkorten.  
Om zoveel mogelijk leden te bereiken heeft het bestuur de AV op verschillende manieren 
aangekondigd. Naast een persoonlijke uitnodiging per mail met een herinnering, is de AV 
aangekondigd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en in Dier & Arts. Verder zijn alle 
nieuwe leden ook nog apart uitgenodigd voor de Algemene Vergadering.  
Naar aanleiding van de inleiding van Jacco Los op de AV is een Blog gestart op LinkedIn. Deze 
is veel bezocht en is aanleiding voor het bestuur om deze manier van communiceren in de 
toekomst verder te onderzoeken.  
Helaas hebben al deze inspanningen in de aankondiging van de Algemene Vergadering niet 
geleid tot meer leden op de vergadering.  
 
Het bestuur 
Het eerste bestuurstermijn van Bob v.d. Heijden zit erop. Hij is herkiesbier en de AV heeft 
hem herbenoemd voor een bestuurstermijn van 4 jaar.  
 
Aan het einde van het jaar 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

 benoeming aftredend 
Bob van der Heijden (voorzitter) 19 nov 2013 2021 (2e termijn) 
René Baltussen (secretaris) 10 nov 2015 2019 (1e termijn) 
Focko Zwanenburg (penningmeester) 11 nov 2014 2018 (1e termijn) 
Tjebbe Hepkema (namens gepensioneerden) 13 nov 2012 2020 (2e termijn) 
Carolien Buck (namens KNMvD) 10 nov 2015 2019 (1e termijn) 

 
Blik vooruit 
Ook in 2018 zal het bestuur zich blijven richten op het vergroten van het draagvlak. Met de 
nieuwe aanmeldprocedure op de website van ons fonds ligt het aantal directe aanmeldingen 
voor de vereniging met 65% het afgelopen jaar hoger dan de jaren ervoor. 
 
Uit de belactie is gebleken dat bij een aantal (jonge) dierenartsen het bestaan van DPD en 
wat ze doet onbekend is. Dit vraagt om acties op dit punt om de bekendheid van DPD te 
vergroten. In de zoektocht naar hoe kan het bestuur van DPD de jonge dierenarts bereiken, 
past het plan van het bestuur om het contact te zoeken met die jonge dierenarts op een 
manier die hij gewoon is te gebruiken, namelijk via social media. Dit plan wordt momenteel 
onderzocht en verder uitgewerkt. 
 
Door betere bekendheid en verbeterde communicatie hoopt het bestuur naast het 
vergroten van het draagvlak, ook een beter pensioenbewustzijn te kweken. Dat is nodig om 
met de aankomende aanpassingen op het gebied van pensioenen aan de slag te kunnen 
gaan. Dan is het ook mogelijk om samen met de leden de juiste beslissingen te kunnen 
nemen die noodzakelijk zijn om onze eigen pensioenregeling, binnen de wettelijke kaders, zo 
goed mogelijk te laten aansluiten bij onze eigen wensen. 


