STICHTING
PENSIOENFONDS
VAN DE KAS BANK
Notulen jaarlijkse vergadering van deelnemers van Stichting
Pensioenfonds van de KAS BANK
Donderdag 5 juli 2012
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom bij de jaarvergadering van het
Pensioenfonds van de KAS BANK.
2. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter merkt op dat een lijst met daarin een overzicht van overleden deelnemers van het
pensioenfonds tijdens en na afloop van de vergadering ter inzage beschikbaar is.
3. Notulen jaarlijkse vergadering van deelnemers 31 mei 2011
De notulen van de deelnemersvergadering van 31 mei 2011 worden goedgekeurd. Het verzoek
wordt gedaan om in de notulen meer aandacht te besteden aan de door de aanwezigen gestelde
vragen.
4. Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2009
De voorzitter geeft een presentatie over de ontwikkelingen die het pensioenfonds in 2011 heeft
doorgemaakt. Daarbij wordt onder andere stil gestaan bij de ontwikkeling van de dekkingsgraad
en de beleggingsportefeuille. De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen
over het jaarverslag. Het verslag wordt door de deelnemers goedgekeurd.
5. Pensioenfonds vandaag
De aanwezigen voeren een discussie over de rentecurve en de mogelijke kortingsmaatregelen.
Gerard van Zwam vraagt welke verschillen er zijn tussen het nominale en reële kader zoals
voorgesteld door Minister Kamp. Het pensioenfonds zal daar in de PF Update nader op terug
komen. Frank Russ vraagt zich af wat de impact is op het pensioenfonds van de verlenging van
AOW en de pensioengerechtigde leeftijd naar 67. Volgens het bestuur is die invloed relatief
beperkt.
6. Rondvraag
Teneinde de deelname aan de vergadering te verhogen, geven de deelnemers het bestuur in
overweging om de vergadering te vervroegen. Ten aanzien van de overdracht van de
pensioenregeling van de RvB wordt verzocht transparantie te betrachten. Het bestuur geeft aan
dat Delta Lloyd en Mercer betrokken zijn bij de overdracht. Frank Russ vraagt wanneer de
aangekondigde korting van 1,2% wordt doorgevoerd. Het bestuur antwoordt dat indien de
kortingsmaatregel dient te worden genomen, dit per 1 april 2013 zal worden doorgevoerd.
7. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

