
Bestuursverslag DPD 2010 

Bestuursvergaderingen 
Het DPD bestuur heeft in 2010 3 x vergaderd. Er heeft 1 overleg met het SPD 
bestuur plaatsgevonden in september. In november is de ALV gehouden, 
voorafgegaan door een presentatie van het pensioenfonds. 

Contributie
De contributie bedroeg 17,50 €. Vanaf 2010 worden de facturen in februari 
verstuurd. Veel betalingen worden laat gedaan en dat is lastig bij het 
afsluiten van de ronde. DPD hoopt met het vroeger versturen van de facturen 
nu alle betalingen binnen te hebben voor 31 december. 
Er zijn 3297 facturen verstuurd waarvan er 3171 zijn betaald ( = 96,2 %). 
Ruim 70 % van de leden betaalt via automatische incasso. 
In de ALV van november 2010 is besloten om de contributie voor 2011 te 
verlagen naar 10 €. 

Draagvlak per 01/09/10

                                                             DPD                       SPD( 31/12/09)       
% lid DPD  
 actief loondienst 826 1290 64,03

zelfstandig 1445 1910 75,65
Totaal actief 2271 3200 70,97
slapend 285 1001 28,47
gepensioneerd 606 831 72,92
Totaal 3162  * 5032 62,84

* Na deze datum zijn er nog 9 betalingen binnengekomen. Deze betalingen 
zijn niet uitgesplitst. 

Communicatie  
DPD probeert door middel van het plaatsen van stukken in het T.v.D. het 
draagvlak te vergroten. 
Verder is DPD begonnen met het versturen van een e-nieuwsbrief. 

Overleg met SPD 
Elk jaar is er een overleg met het pensioenfondsbestuur. Er is gebleken dat 1 
x per jaar te weinig is en vanaf 2011 zal er vaker worden overlegd. 
In 2010 is er gesproken over de opvolging van Frans van de Nobelen, het 
aanpassen van de pensioenregeling, de voorlichting over de 
pensioenregeling aan studenten en over de aanstaande ALV. 



Klachten 
DPD heeft geen klachten ontvangen over haar functioneren. 
Wel zijn er klachten geweest over dubbele facturen. Helaas hebben 19 leden 
twee nota ’s ontvangen. Voor de start van de nieuwe ronde in 2011 zal hier 
extra naar worden gekeken. 
Het blijkt dat in deze gevallen de geboortedatum op 2 manieren in het 
bestand staat. Tot nu toe is niet duidelijk geworden hoe dit heeft kunnen 
gebeuren. 
Verder ontvangt DPD  klachten van deelnemers over het pensioenfonds of 
over de deelnemersadministratie. Deze klachten worden doorgestuurd naar 
de klachtenfunctionaris van SPD, uitgezocht en afgehandeld. 


