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Verslag van de ALV van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting
Pensioenfonds Woningcorporaties.
De vergadering vindt plaats bij Het Brandpunt te Baarn op 25 april 2018 om 13.30 uur. Er zijn 16
leden vertegenwoordigd en vanuit de SPW het bestuurslid Berry DeBrauwer en Harold de Valck,
directeur van het Bestuursbureau. Deze laatste zal in het tweede deel van de vergadering een
presentatie verzorgen. Het conceptjaarverslag 2017 is evenals de jaarrekening vooraf op de website
gepubliceerd. Het concept van de jaarrekening is eveneens aan de kascommissie ter beoordeling
aangeboden.

1. Opening en mededelingen
Fons Catau (voorzitter) opent de vergadering om 13.30 uur en heet ieder van harte welkom.
De vergadering telt 16 deelnemers. De gewaardeerde deelname van de heren Debrauwer en
De Valck wordt kort toegelicht.
Onze vereniging is zeer verheugd met de uitslag van de verkiezingen voor het
Verantwoordingsorgaan van de SPW. Daarin zullen met ingang van juli 2018 zowel Anna
Vroege als Fons Catau zitting gaan nemen. We zijn daarmee dus van een blijvend stevige
bezetting verzekerd, alhoewel beiden natuurlijk op persoonlijke titel in het VO zitting zullen
nemen. Dick de Jong zal terugtreden uit het VO, hij ontvangt een presentje als dank.

2. Verslag van de ALV van 19 april 2017
Het concept van het verslag is vooraf gecommuniceerd met de leden en wordt ongewijzigd
door hen goedgekeurd. Ook tijdens deze vergadering is deze goedkeuring bevestigd, onder
dank aan de secretaris.

3. Jaarverslag en jaarrekening 2017
In het bestuursbericht is o.a. ingegaan op de verhouding met de SPW en op de stagnatie van
de ontwikkeling van de (reken-)rente. Beide punten hebben ook de afgelopen weken geleid
tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Alle gepensioneerden zullen op korte termijn door de SPW benaderd gaan worden en daarbij
worden gewezen op het bestaan van onze vereniging.
In het laatste deel van deze vergadering zal de heer De Valck ingaan op de problematiek van
de rekenrente. Dit o.a. naar aanleiding van vragen uit de kring van onze leden.
De jaarrekening geeft een positief resultaat, mede doordat dit jaar de kosten bleken mee te
vallen ten opzichte van de begroting. Wij kunnen het daarom opnieuw mogelijk maken voor
de nieuw toetredende leden een korting van 50% te blijven verlenen. Ook kunnen de kosten
van het lidmaatschap van de vereniging ongewijzigd blijven op 20 euro per jaar. Dit heeft ook
dit jaar weer de instemming van onze leden.
Ook is, zoals gebruikelijk, in het jaarverslag het rooster van aftreden gepresenteerd. Het
bestuur heeft de leden bij de uitnodiging voor de vergadering van heden bericht een
geschikte kandidaat te kunnen voordragen in de persoon van de heer Jaap Banga. Tot aan

het begin van de ALV van heden stond de mogelijkheid open om ook anderen te kunnen
kandideren. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

4. Rooster van aftreden
Heimen Wijngaard is dit jaar het volgens rooster ons aftredende bestuurslid, hij nam de
afgelopen acht jaar tevens de functie van penningmeester op zich. Het bestuur dankt hem
daarvoor en ook voor het inwerken van zijn beoogde opvolger, Jaap Banga. Heimen en Jaap
zin de afgelopen maanden al samen opgetrokken, waardoor wij vertrouwen hebben in een
soepele overdracht van taken. De bestuurdersvoordracht wordt daarom nu in stemming
gebracht en de leden verklaren zich daarmee met algemene stemmen akkoord.
De benoeming is hiermee een feit en wordt met een kort applaus door de leden begroet.

5. Begroting 2018
In de begroting is nog uitgegaan van een vrijwel ongewijzigd aantal van 300 leden. De cijfers
blijven daardoor bescheiden. Dit heeft de instemming van de vergadering.

6. Verslag Kascommissie
De heren Nicolaï en Banga hebben de Balans en de daarbij behorende Staat van
Baten&Lasten gecontroleerd in overeenstemming met de opdracht aan hun commissie. Zij
troffen daarbij geen onregelmatigheden aan. Zij zijn van oordeel dat de stukken een getrouw
beeld geven van de grootte en d samenstelling van het vermogen en stellen voor om het
bestuur te dechargeren. De vergadering stemt hiermee van harte in.
De samenstelling van de Kascommissie wijzigt met het aftreden van Jaap Banga. Frits Nicolaï
krijgt in het komende jaar gezelschap van ons lid Gert Dekker.

7. Inleidingen van de heer De Valck
De heer De Valck zal in zijn inleidingen, die gehouden worden op persoonlijke titel, aandacht
besteden aan:
-

Benchmarking
MijnSPW voor gepensioneerden
Rekenrente
Benchmarking
Benchmarking vindt plaats op vele terreinen. Zo wordt er gekeken naar de rendementen, de
kosten en de service van organisaties en vele andere niet uitgewerkte terreinen, zoals
compliance, risicomanagement, etc. Hier kijken we nu vooral naar rendement en kosten en
risico’s. De SPW is trots op de rendementsprestaties die structureel ruim 1,5% hoger liggen
dan het targetrendement. Dit target is hetgeen nodig is om nieuwe pensioenaanspraken te
kunnen financieren en te kunnen corrigeren voor indexatie.

Eén procent rendement komt overeen met een bedrag van 120.000.000 euro. De
rendementen worden sinds beging 2015 elk kwartaal gepubliceerd door DNB. Ook na de
aftrek van kosten presteert de SPW met een mooi cumulatief rendement (sinds begin 2015)
van 19,51% versus een gemiddelde van 15,86%. Ook bij vergelijking met de ander fondsen
dus een resultaat om trots op te zijn. Onze beleidsdekkingsgraad is daarom relatief hoog.
De relatie tussen rendement en risico wordt toegelicht aan de hand van een grafiek. De SPW
zoekt hier een relatief bescheiden risicopositie met een mooi rendement. Dat blijkt ook uit
de beoordeling door externe performance-beoordelende organisaties. Ook de
kosteneffectiviteit wordt door externen beoordeeld (CEM). Deze kosten bedragen bij de SPW
226 euro pp, dat is 34 euro beneden het gemiddelde van de “peer”-groep, terwijl daarbij
sommige grote anderen zoals Shell Pensioenfonds niet, zoals SPW, btw-plichtig zijn. De
kosten daalden de afgelopen 4 jaar met gemiddeld 5%.
SPW scoorde ook op service hoog (84 op 100 bij een gemiddelde in de groep van 70).
SPW scoorde hoger dan gemiddeld op 8 van de 10 serviceactiviteiten.
MijnSPW voor gepensioneerden
Niet alleen voor de deelnemers aan de SPW, maar ook voor de gepensioneerden wil SPW
een-op-een communicatielijnen opzetten. Elke gepensioneerde krijgt dan zijn eigen
homepage zodat alle communicatie ook digitaal kan gaan plaatsvinden. Dat begint met een
eigen dashbord van waaruit de rechthebbende kan doorklikken op SPW. Daar vindt men de
eigen gegevens en die van de evt. partner (individueel aanpasbaar) en de communicaties met
de SPW op een handige manier gebundeld.
Rekenrente
De kastroom van een pensioenfonds wordt voor een deel bepaald door ontvangen premies
en uitkeringen. Die houden echter geen direct verband met elkaar omdat het niet, zoals bij
de AOW, gaat om een omslagstelsel. Het pensioenstelsel is meer een spaarstelsel. En het
uiteindelijke pensioen wordt voor een zeer groot deel bereikt bovenop de directe eigen
inleg, namelijk door het rendement. Daarom behoeft de premie dus niet noodzakelijk
kostendekkend te zijn. De mate waarin de premie lager mag zijn vereist een evenwichtige
belangenafweging van het bestuur. Men weegt daarbij de belangen per leeftijdscategorie.
Over de gehele breedte genomen ligt het totaal van de uitkering gemiddeld tussen de 2,5 en
3,0 maal de eigen inleg.
Een verhoging van de rekenrente raakt niet alleen de mogelijkheid van eerdere indexering,
maar ook de berekening van de (toekomstige) pensioenverplichtingen. Bij een verhoging met
0,5% van de rekenrente dalen de verplichtingen met ca. 10% en stijgt de dekkingsgraad dus
ook circa 10%. Dit wordt in de presentatie toegelicht met een aantal sterk vereenvoudigde
balansuitwerkingen.
Daarnaast heeft de huidige lage rente ook effect op de koerswinsten die nu worden behaald.
Als we, zoals vele pensioenfondsen verkondigen, ook de komende jaren zulke hoge
rendementen behalen, dan kan over enkele jaren de indexatie worden hersteld en kan ook
daarna ook de reparatie van overgeslagen oude indexaties ter hand worden genomen.
De methodiek is daarbij overigens dat de oudste indexaties als eerste gerepareerd zullen
gaan worden.

De secretaris overhandigt de heer De Valck een presentje als dank voor zijn presentaties.

8. Rondvraag en sluiting
Om 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De deelnemers worden uitgenodigd voor
een nootje en drankje.

