
 

DPD zoekt enthousiaste 
bestuursleden  
  

Wij zoeken enthousiaste collega’s voor het bestuur van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor 

Dierenartsen (DPD).  

 

Wij zoeken 2 bestuursleden die actief zijn als dierenarts 

Het bestuur van de deelnemersvereniging bestaat uit collega’s uit de praktijk. Collega’s die weten wat 

het beroep van dierenarts inhoudt en wat er in onze beroepsgroep leeft. Maar die ook kritisch en 

ambitieus zijn om voor onze beroepsgroep de best mogelijke pensioenregeling te realiseren, tegen de 

meest gunstige voorwaarden. Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden. De zittingstermijn 

bedraagt minimaal 4 jaar. Een bestuurslid kan maximaal eenmaal worden herbenoemd.  

 

Wat doet het bestuur van DPD? 

De leden van DPD zijn eigenaar van de pensioenregeling. Het bestuur van DPD behartigt de 

belangen van de leden en zorgt ervoor dat de leden goed geïnformeerd zijn over veranderingen rond 

hun pensioenregeling. De Deelnemersvereniging zorgt voor een directe betrokkenheid van de 

beroepsgroep bij de besluitvorming over de pensioenregeling. Hiervoor organiseert het bestuur 

tenminste een maal per jaar een Algemene Vergadering. Het bestuur kan zich bij de uitvoering van 

haar taken laten ondersteunen door externe deskundigen, zoals de actuaris, de accountant en de 

pensioenuitvoerder. 

 

De aandachtsgebieden van de nieuwe bestuursleden zijn secretariaat en fiscus 

Als nieuw bestuurslid gaat u zich onder andere bezighouden met één van deze twee posten. 

 

Wat verwachten we verder van u? 

U bent betrokken bij en heeft affiniteit met pensioen. En u heeft voldoende tijd voor een functie in het 

bestuur. Op jaarbasis kunt u zich circa 50 à 60 uur inzetten voor DPD.  

Een bestuurslid van DPD: 

- is lid van DPD en actief als dierenarts 

- heeft inzicht in bestuurlijke verhoudingen; 

- kan onafhankelijk denken en handelen in het belang van alle bij DPD betrokken partijen; 

- heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; 

- kan goed samenwerken binnen de vereniging en met het bestuur van het pensioenfonds SPD; 

- is in staat op basis van beschikbare informatie een afgewogen oordeel te vormen; 

- is integer en beschikt over inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel naar 

- (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en bestuur van het pensioenfonds. 

- is bereid zich te verdiepen in pensioen en volgt de actuele ontwikkelingen. 

 

Wat levert het u op? 

Bestuursleden ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden. Naast verbreding van 

kennis en bestuurservaring biedt de functie de mogelijkheid tot persoonlijke groei. U komt in contact 

met veel verschillende mensen en disciplines.  

   

Procedure  

Heeft u belangstelling in deze interessante functie? Stuur dan voor 25 januari 2023 uw CV en 

motivatie per e-mail naar het bestuur van DPD, t.a.v. René Baltussen (secretaris DPD) 

rene.baltussen@pensioenfondsdierenartsen.nl. Ook uw aanvullende vragen kunt u hiernaartoe 

mailen. Heeft u interesse in deze functie, maar bent u op dit moment (nog) niet in staat zo intensief 

betrokken te zijn? Laat ons dat dan ook vooral weten! 
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