Bestuursverslag DPD 2012
Bestuursvergaderingen
Het DPD bestuur heeft 4 x vergaderd. Er is 1x overlegd met 2 bestuursleden van SPD en 1 x
met het voltallige SPD bestuur.
In november is de ALV gehouden, voorafgegaan door een presentatie van het pensioenfonds.
Contributie
De contributie bedroeg dit jaar 10 euro. Er zijn 3283 facturen verstuurd, waarvan 30
onterecht. Er zijn 3124 betalingen ontvangen (= 96 %).
De cijfers over 2012 worden gebruikt voor de draagvlaktoets begin 2013. Het draagvlak in
loondienst leek te laag te worden en daarom is besloten om na de herinnering nog een
aanmaning te sturen. Ook hebben alle leden die vorig jaar niet betaald hebben dit jaar
opnieuw een nota ontvangen. In de nieuwsbrief is opgeroepen om de nota te betalen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een voldoende hoog draagvlak in loondienst.

Draagvlak 2012

actief
Totaal actief
slapend
gepensioneerd
Totaal

loondienst
zelfstandig

DPD
824
1389
2213
275
628
3116 ( +8) *

SPD ( 31/12/11)
1443
1925
3368
1041
896
5305

% lid DPD
57,10
72,16
65,71
26,42
70,09
58,74

* Er zijn naderhand nog 8 betalingen binnengekomen. Deze betalingen zijn niet
uitgesplitst.
Special
In december 2011 is een enquête onder jonge dierenartsen gehouden om te kijken of er
behoefte bestaat aan extra voorlichting over de pensioenregeling. Er was weinig
belangstelling voor een voorlichtingsavond maar een brief vond men wel een goed plan.
Uit de enquête blijkt dat men van mening is dat banksparen meer oplevert dan de
pensioenregeling. DPD heeft een special gemaakt met als titel: pensioenfonds of banksparen.
De special is in folie verpakt om extra aandacht te trekken. Tevens is er een e-mail verstuurd
met een link naar een pdf (speciaal voor de jonge dierenartsen).
Vervolgens is met een enquête gekeken of de nieuwsbrief gelezen is en hoe de ontvangst was.
De brief is goed gelezen en positief ontvangen.
Bij de voorlichting aan studenten wordt de special uitgereikt.
Franchise
DPD heeft aan het SPD bestuur gevraagd of de franchise verlaagd kan worden. Er moet dan
meer premie worden betaald en de opbouw wordt hoger. De actuaris heeft bevestigd dat de
franchise met 1000, 2000 of 3000 euro verlaagd kan worden. Daar het draagvlak in loondienst

te laag leek te worden heeft DPD besloten om de verlaging niet op de agenda te zetten van de
ALV in 2012.
Bestuurswisseling
Piet van der Werf is na 6 jaar afgetreden en wordt opgevolgd door Tjebbe Hepkema.
Na een advertentie in de DPD nieuwsbrief hebben zich 4 kandidaten gemeld. DPD heeft met
de 4 kandidaten gesproken en gekozen voor Tjebbe Hepkema.
GGN
Er zijn nogal wat zaken niet goed verlopen. Ondanks afmelding heeft een kleine groep toch
een nota ontvangen. Dat heeft geleid tot 30 afboekingen.
In de maandrapportage zaten fouten en dubbele betalingen werden niet tijdig gesignaleerd.
Uiteindelijk heeft DPD een klacht ingediend. Er is beterschap beloofd.

