Bestuursverslag DPD 2011
Bestuursvergaderingen
Het DPD bestuur heeft 3 x vergaderd. Er heeft 2 x een overleg met het SPD bestuur
plaatsgevonden en daarnaast is er 2 x een overleg geweest met 2 bestuursleden van SPD.
In november is de ALV gehouden, voorafgegaan door een presentatie van het pensioenfonds.
Contributie
De contributie bedroeg dit jaar 10 euro. Er zijn 3295 facturen verstuurd, waarvan er 3135 zijn
betaald ( =95,1 %). Ruim 70 % van de leden betaalt via automatische incasso.

Draagvlak per 15/08/11
actief
Totaal actief
slapend
gepensioneerd
Totaal

loondienst
zelfstandig

DPD
796
1423
2219
289
614
3122 ( + 13) *

SPD( 31/12/10)
1365
1910
3275
1029
855
5159

% lid DPD
58,32
74,50
67,76
28,09
71,81
60,52

*na 15/08/11 zijn er nog 13 betalingen binnengekomen. Deze betalingen zijn niet
uitgesplitst.
Het draagvlak in loondienst daalt en is onder de 60 % gekomen. Tweederde van de leden die
dit jaar voor het eerst een nota ontving heeft de nota niet betaald.
Per e-mail heeft DPD aan 38 leden gevraagd waarom zij de nota niet hebben betaald. Er
kwam weinig respons. Omdat echter meerdere keren werd aangegeven dat de nota niet was
ontvangen heeft DPD besloten om deze groep in 2012 nogmaals een nota te sturen. Begin
2013 vindt er een draagvlaktoets plaats en de cijfers over 2012 zullen voor die toets worden
gebruikt.
Overleg met SPD
Er speelde veel en zodoende is er vaker overleg geweest dan in voorgaande jaren.
Er is gesproken over het instellen van een sollicitatieprocedure voor het benoemen van
nieuwe bestuursleden van SPD.
Er is gesproken over verlenging van de bestuurstermijn bij SPD van 3 naar 4 jaar.
DPD heeft hier een negatief advies over gegeven omdat er statutair al een mogelijkheid is
voor verlenging. DPD vindt 9 jaar voldoende en daarmee is tijdige opvolging gewaarborgd.
Er is een nieuw declaratievoorstel van SPD bekeken. DPD heeft een negatief advies gegeven
over verhoging van het uurtarief en SPD beraadt zich over een nieuw voorstel waarin het
aantal te declareren uren wordt verhoogd in plaats van dat het uurtarief wordt verhoogd.
Tenslotte is er gekeken naar een afvlakking van de premiestaffel. Jongere dierenartsen zouden
meer premie gaan betalen en oudere dierenartsen minder. Om er zeker van te zijn dat dit
voorstel goed zou vallen bij de leden is DPD een enquête gestart.

Enquête
De enquête is ingevuld door 28 % van de DPD leden.
Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid geen voorstander is van de voorgestelde
wijziging. De wijziging zal niet worden ingevoerd.
Tevens is gebleken dat men tevreden is over de regeling en over de communicatie.
Omdat het draagvlak daalt onder jonge dierenartsen en dit mogelijk mede wordt veroorzaakt
door onvoldoende kennis van de regeling is DPD in december een tweede enquête gestart
onder dierenartsen tot 40 jaar. Deze enquête wordt zowel naar leden als niet-leden gestuurd.
Er wordt gepeild of er voldoende belangstelling bestaat voor extra voorlichting en in welke
vorm dit het beste gedaan kan worden.
Klachten
DPD heeft geen klachten over haar functioneren ontvangen.
Indien DPD klachten ontvangt over de pensioenregeling of de administratie, dan worden die
doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van SPD.

