
Pagina 1 van 7 
 

 

 
 
 
 
 
 

Verslag Algemene Vergadering 
 
 
 
 
 
Datum:  13 april 2021 
Aanvang:  19.30 uur 
Vergaderlocatie: Online 
Aanwezigen:  Het DPD-bestuur: B. vd Heijden, G. Tacken, F.P. Zwanenburg, 

C. Buck (voorzitter) en R. Baltussen. 
 
  Het SPD-bestuur: H. Smit (voorzitter), L. Stark, H. v. Gils, K. v. 

Heuven – Kats, IJ. de Vries, D. Sonneveld en M. Westerhof 
 

Leden: A. Derkx, A. V. Lersberghe, B. Trappeniers, B. Sloots, B. 
v. Haaften, B. Willemsen, C. de Bruin, C. Koopman, C. 
Hoogendoorn, C. Karens, D. Kersten, A. Apperlo – Hartemink, E. 
v. Ditshuizen, E. v. Andel, E. Tjalsma, E. v.d. Waa, E. Oostburg, 
F. Aries, F. v.d. Wende, F. Ackermans, G. Waterval, G. Hegge, 
G.J. Segeren, G. Hofstraat, H. Neuteboom, H. Zuurhout, A. 
Alberts, H. Maas, I. Wisse, I. v. Gulik, J. Terwee, J. Trijssenaar, 
J. Schutte, J. v. Riel, K. Broekhuizen, K. Siereveld, K. Romme, K. 
Schellens, K.J. Oosterhuis, K. v. Amersfort, L. Kappert, L. Rijks, 
M. v. Diepen, M. v.d. Geest, M. Wiering, M. te Loo, M. v. Delden, 
M. Verhoef, M. Kampert, M. Vroom, M. Kamstra, M. Roseboom, 
M. Roeterdink, M. Schepers, M. Wolters, M. Wolbers, M. v. 
Drooge, M. Smeur, P. Knijff, P. Lankveld, P. Martin, R. Brouwer – 
Cummins, R. Koster, S. den Hartogh, T. de Leeuw, T. 
Logtenberg, T. Witjes, Tj. Hepkema, T. v.d. Goes, W. de Wijs, W. 
Theuws. 
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op 
deze 16de Algemene Ledenvergadering. In december 2020 heeft Bob, onze vorige 
voorzitter de hamer overgedragen aan Carolien en daarom zit zij nu de vergadering 
voor. Vorig jaar hebben we onze eerste online AV gehad. Helaas zijn we daartoe ook 
nu weer gedwongen door de geldende coronamaatregelen. Het bestuur had het liefst 
de vergadering fysiek willen laten plaatsvinden. Toch heeft een online vergadering 
ook zijn voordelen. Het aantal leden wat deelneemt aan de vergadering is veel 
groter, zo blijkt.  
 
De voorzitter stelt de overige bestuursleden van DPD die aan tafel zitten, voor. Om 
de online vergadering in goede orde te laten verlopen, zijn 2 moderatoren 
aangesteld, te weten Lonneke Stark, bestuurslid van SPD, en Peter Harts, de 
bestuursondersteuner van DPD. Vragen die in de chat gesteld worden, zullen door 
de moderatoren in de vergadering aan het bestuur worden voorgelegd.  
 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur van DPD op 15 maart een petitie heeft 
ontvangen en een mail van mevr. Roeterdink. De besturen van SPD en DPD hebben 
inmiddels een schriftelijke reactie gegeven aan alle petitie-ondertekenaars. In dit 
schrijven nodigen de besturen de ondertekenaars uit om met beide besturen in 
gesprek te gaan, wanneer de coronamaatregelen dit toestaan. In het gesprek met 
Hans Smit, voorzitter van SPD, later op deze avond, zal hierop nog nader worden 
ingegaan.  
 
2. Verslag Algemene Vergadering dd 2 juni 2020 
De voorzitter legt de notulen van de AV van 2 juni 2020 ter goedkeuring voor aan de 
vergadering. Er zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze zijn 
daarmee goedgekeurd. 
 
3. Verslag Buitengewonde Algemene Vergadering dd 19 oktober 2020 
De voorzitter legt de notulen van de BAV van 19 oktober 2020 ter goedkeuring voor 
aan de vergadering. Er zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze zijn 
daarmee goedgekeurd. 
 
4. Secretariële Jaarverslag 2020 en decharge 
Op het jaarverslag 2020 zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen op- of 
aanmerkingen en is goedgekeurd door de vergadering.  
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5. Ledenaantal en draagvlak 
 

 
 
 
De voorzitter geeft toelichting op het overzicht draagvlak. Het draagvlak is de 
verhouding tussen het aantal leden van DPD en het aantal deelnemers in SPD. Het 
draagvlak is het laatste jaren licht gedaald: van 63,91% in 2019 naar 63,42% in 
2020. Wel is het aantal actieve leden gestegen met 137. 
 
6. Ontwikkelingen in het komende jaar 
 
Komend jaar en de jaren daarop staan in het teken van het vormgeven van het 
nieuwe pensioenakkoord. Het bestuur van DPD en haar leden zullen samen de 
nieuwe regeling vorm gaan geven. Als DPD lid heb je dus inspraak over hoe die 
regeling er uit gaat zien. Momenteel zit het bestuur in de kennisfase en hopelijk zal 
na de zomer het wetsvoorstel naar de tweede kamer gaan en kan het bestuur echt 
aan de slag. De inspraak van leden zal nodig zijn! De communicatie naar de leden 
toe is en blijft een lastig punt. Het bestuur probeert op veel manieren de informatie 
over de bühne te krijgen, maar het blijkt lastig. Het bestuur blijft het, net als 
voorgaande jaren, belangrijk vinden om samen tot een pensioenregeling te komen 
die breed gedragen wordt door onze beroepsgroep.  
Daarnaast neemt het bestuur dit jaar wederom afscheid van een bestuurslid van 
DPD te weten Bob van der Heijden. Wij hebben als bestuur gekozen om met 4 
personen door te gaan, maar om de continuïteit van het bestuur te waarborgen zal 
het bestuur komend jaar wel op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid omdat er 
komende jaren verschillende mensen het bestuur zullen verlaten. 
 
7. Financiën 
 
De penningmeester geeft toelichting over de financiën 2020. Het is het bestuur niet 
gelukt om in het jaar 2020 binnen de begroting te werken. In de periode augustus t/m 
oktober heeft het bestuur beduidend meer uren gedeclareerd in verband het webinar 
en de Buitengewone Algemene Vergadering in oktober. Ook de kosten van de 
communicatie vielen hoger uit, maar deze vielen zowat weg tegen lagere kosten voor 
bestuursondersteuning. Verder vielen de kosten van het referendum € 1000,- mee. 
 
Gezien hetgeen is afgesproken in de subsidieovereenkomst met SPD, doet de 
penningmeester het voorstel om € 13.488,- te crediteren aan SPD. 
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De voorzitter legt het financiele verslag van 2020 ter goedkeuring voor aan de 
vergadering. De vergadering keurt het financiële verslag 2019 goed (50 stemmen 
voor, 2 tegen en 5 blanco). 
 
 
Begroting 2021 
 

 
 
Vervolgens legt de penningmeester de aangepaste begroting 2021 voor en licht 
deze toe. Het bestuur verwacht door de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord 
meer bestuurskosten te maken in de zin van meer declarabele uren van de 
bestuursleden, meer bestuursondersteuning en meer communicatie naar de leden. 
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Daartoe doet de penningmeester het voorstel om de begroting 2021 naar boven bij 
te stellen met € 20.000,-. 
 
Dhr. M. Wolbers vraagt nadere toelichting op de gestegen bestuurskosten nu het 
bestuur besloten heeft om het aantal bestuursleden terug te brengen van 5 naar 4 
leden. De penningmeester legt uit dat er nog dit jaar een vacature uitgezet wordt 
voor een nieuw bestuurslid, om de continuïteit in het bestuur te waarborgen. 
Wanneer dat nieuwe bestuurslid gevonden is, zal deze, als aspirant bestuurslid 
aanschuiven bij de bestuursvergaderingen om in te werken. Dit aspirant bestuurslid 
kan ook de gemaakte uren declareren. 
 
De voorzitter legt de aangepaste begroting 2021 ter goedkeuring voor aan de 
vergadering. De vergadering keurt de aangepaste begroting 2021 goed (46 voor, 12 
tegen en 8 blanco). 
 
Dhr. Van Haaften vraagt het bestuur hoe zij controleert wie er lid is van DPD nu de 
contributie op € 0,- is vastgezet en er dus geen factuur gestuurd wordt? De 
voorzitter legt uit dat op de website van ons pensioenfonds op de pagina van “mijn 
pensioen” te zien is of men lid is van DPD. 
 
Het bestuur legt de vergadering het voorstel voor om de contributie 2022, net zo als 
de vorige jaren, vast te stellen op € 0,-. De vergadering keurt het vaststellen van de 
contributie op € 0,- goed (61 voor, 3 tegen en 4 blanco) 
 
 
Begroting 2022: 
 

 
 
De penningmeester legt de begroting 2022, die in lijn van de aangepaste begroting 
van 2021 is opgesteld, aan de vergadering voor. Hij verwacht dat de bestuurskosten 
als ook de kosten van bestuursondersteuning zullen stijgen ivm de veranderingen in 
het kader van het nieuwe pensioenakkoord. Ook zal dit zorgen voor meer kosten in 



Pagina 6 van 7 
 

de communicatie richting de leden. De penningmeester laat de vergadering weten 
dat hij graag binnen de begroting wil blijven. 
 
Vervolgens legt de voorzitter de begroting 2022 ter goedkeuring voor aan de 
vergadering. De vergadering keurt deze goed en is daarmee aangenomen (54 voor, 
4 tegen en 8 blanco). 
 
8. Benoeming kascommissie 
Sinds de aanpassing in de statuten moet er jaarlijks de kascommissie in de AV 
benoemd worden. 
 
Het bestuur vraagt de vergadering toestemming ook voor komend jaar twee 
medewerkers van bureau Aksos te Zwolle te benoemen als commissie. De 
vergadering gaat akkoord. (61 voor, 0 tegen en 7 blanco).  
 
9. Aftreden bestuurslid DPD 
De tweede bestuurstermijn van oud-voorzitter en bestuurslid Bob van der Heijden 
loopt af. Daarom is hij statutair gezien niet meer herkiesbaar. De voorzitter bedankt 
namens het bestuur Bob voor zijn bijdrage en inzet. Onze vereniging had er niet zo 
uitgezien zoals ze nu is zonder de bijdrage van Bob. Op een later tijdstip zal het 
bestuur, wanneer Covid 19 het toelaat, op gepaste wijze afscheid nemen van Bob.  
Bob maakt graag van de gelegenheid gebruik om het bestuur en de vergadering te 
bedanken voor de fijne samenwerking en hij kijkt met genoegen terug op hetgeen het 
bestuur heeft kunnen bewerkstelligen voor de vereniging. Het is hem opgevallen dat 
dierenartsen vaak weerstand hebben tegen ons pensioenfonds. Hij heeft gemerkt dat 
wanneer men dan het gesprek aangaat en zaken uitlegt en toelicht, er meer begrip 
ontstaat voor ons pensioenfonds. Daarom wil hij alle dierenartsen oproepen om dat 
gesprek aan te gaan, want zo slecht hebben we het met elkaar niet geregeld.  
 
9. Aftreden bestuurslid SPD 
IJmert de Vries heeft het maximaal aantal bestuurstermijnen bereikt en zal daarom 
per 31 december 2021 aftreden als bestuurslid van SPD. Carolien geeft het woord 
aan Hans Smit, voorzitter van bestuur SPD, om IJmert toe te spreken. Hans bedankt 
IJmert voor zijn inzet voor het bestuur van SPD. Hij heeft vele functies binnen het 
bestuur vervuld en daaraan heeft hij op een voor hem typerende wijze invulling 
aangegeven. Ook IJmert spreekt de vergadering toe. In de tijd dat hij bestuurslid 
was, is er veel veranderd, met name op het gebied van deskundigheidseisen. Hij 
geeft aan trots te zijn op ons pensioenfonds en hoopt dat we nog lang een eigen 
pensioenfonds mogen hebben. 
 
10. Voordracht tot benoeming bestuurslid SPD 
Vanuit het SPD bestuur heeft het DPD bestuur de vraag voorgelegd gekregen om Iris 
van Gulik voor te dragen als nieuw bestuurslid van het SPD bestuur. Iris stelt zich 
voor aan de vergadering. Zij geeft aan het belangrijk te vinden dat voor alle 
dierenartsen er een basispensioen is. Zeker nu er steeds meer praktijken worden 
overgenomen door ketens en steeds meer dierenartsen geen praktijk(deel) hebben 
te verkopen aan het einde van hun carrière. Daar wil zij zich graag voor inzetten.  
Het bestuur van DPD ondersteunt de voordracht van Iris en wil de vergadering 
vragen met deze voordracht in te stemmen. De vergadering keurt de voordracht van 
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Iris goed (62 voor, 0 tegen en 0 blanco). De voorzitter feliciteert Iris met haar 
benoeming en wenst haar veel succes toe. 
 
11. Update vanuit het fonds 
Beide voorzitters van SPD en DPD, Carolien en Hans, blikken samen terug op het 
afgelopen jaar wat er allemaal is gebeurd en kijken ook vooruit wat er nog op ons 
afkomt de komende jaren. Dit gesprek staat integraal op de website van ons 
pensioenfonds. 
 
12. Rondvraag en Sluiting 
De moderatoren leggen het bestuur de vraag voor of “grote werkgevers” (ketens) ook 
inspraak hebben in onze pensioenregeling. Hans legt uit dat ons pensioenfonds voor 
alle dierenartsen is, zowel werkgevers als werknemers. Hierin heeft iedere dierenarts 
1 stem. Doorgaans zijn de eigenaren van ketens geen dierenartsen en hebben dus 
ook geen stem. Wel is onlangs door de besturen van DPD en SPD besloten om 
relevantie informatie die naar alle dierenartsen verstuurd wordt over ons fonds, ook 
te sturen naar de ketens. Dit enkel informatief.  
 
Aan het einde van de vergadering dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun 
bijdrage aan de vergadering. Wanneer er nog vragen, opmerkingen of tips zijn, dan 
verneemt het bestuur deze graag via de bekende kanalen. De voorzitter wenst ieder 
nog een fijne avond toe. 


