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STICHTING SOCIAAL PERSONEELSFONDS TNO 

 

JAARVERSLAG – 2018  

 

 

Bestuur 

Het algemeen bestuur (AB) van het SPF bestaat uit zeven leden. Het dagelijks 

bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en het lid met 

de portefeuille PR & communicatie.  

Drie van de leden zijn benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur TNO, 

drie leden op voordracht van de Ondernemingsraad TNO (OR) en één lid op 

voordracht van eTNOs namens de TNO gepensioneerden. 

 

Samenstelling bestuur in 2018, op voordracht van: 

 

Raad van Bestuur: 

DB Hailey Cheung    penningmeester  

 DB Ellen la Haye   PR & communicatie 

DB Carla van Lit     secretaris  

 

Ondernemingsraad: 

AB Jaap Koole     lid algemeen bestuur 

DB Jan Willem Streefkerk  voorzitter 

AB  Rob van de Wiel   lid algemeen bestuur 

 

 

eTNOs namens de TNO gepensioneerden: 

 AB Ria Hooftman   lid algemeen bestuur 

 

 

 

Verantwoording 

Het Fonds heeft in 2018 in totaal negen aanvragen voor een lening ontvangen, 

zeven van actieve medewerkers en twee van gepensioneerden. Alle aanvragen 

voor een lening zijn toegewezen, een toewijzing is vanwege uitdiensttreding 

ingetrokken.  

Er zijn vijf kwijtscheldingen gedaan ten laste van boekjaar 2018.  

Ook in 2018 heeft het SPF weer dankbaar gebruik gemaakt van onze 

budgetcoach Saldosupport voor West Nederland en budgetcoach Bobeldijk 

budget coaching die vanuit Zeist opereert voor Midden, Noord en Zuid-Nederland. 

De rapporten die deze bureaus na onderzoek opleveren, zijn voor het bestuur een 

goede leidraad om de juiste hulp te kunnen bieden.  

Ook de actie eenmalig gratis consult budgetcoach is herhaald. Vijf medewerkers 

en gepensioneerden hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Actieve 

medewerkers waar het financieel goed mee gaat, willen vaak weten of dat op 

lange termijn ook het geval zal zijn en of ze genoeg opbouwen voor hun pensioen. 

Het jaarverslag 2018 en het financieel jaarverslag 2018 worden gepubliceerd op 

de SPF-pagina op het intranet van TNO en op de site van het Pensioenfonds 

TNO. 
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Privacy 

In het kader van de verscherpte privacywetgeving is er een protocol opgesteld 

Omgang met persoonsgegevens binnen het Sociaal Personeelsfonds TNO 

(‘SPF’). Dit protocol is terug te vinden op de intranetpagina van het SPF.   

De verwerkingsactiviteiten van het SPF zijn opgenomen in het verwerkingsregister 

van TNO. 

 

Als gevolg daarvan is de digitale administratie opgeschoond en anders ingericht. 

Jaarlijks worden dossiers waarvan de vereiste wettelijke bewaartermijn verstreken 

is permanent verwijderd. Uitsluitend leden van het DB hebben toegang tot de 

dossiers. 

 
Aanvragen leningen, schenkingen en kwijtscheldingen  

Totaal bedrag:                    € 49.745  
waarvan leningen (8x):            € 47.550 
waarvan schenkingen (0x):        €           0 
waarvan kwijtscheldingen (5x): €   2.195    

Aantal aanvragen lening:   9 x 
Aantal toegewezen:         8 x 
Aantal afgewezen:               0 x 
Aantal ingetrokken:             1 x 

  

Daarnaast zijn er 12 aanvragen voor een bijdrage vakantiefaciliteit ontvangen, 

waarvan er één is afgewezen.  

Toegekend is een totaalbedrag van € 14.650 waarvan € 12.774 is uitgekeerd.   

 

Communicatie uitingen 

• Publicatie in Life & Pension februari 2018 van interview met PR & 

communicatie bestuurslid Ellen la Haye en publicatie artikel Hoe stopt u 

financiële stress?. 

• In maart/april 2018 wervingsactie met kleine attentie voor alle TNO 

medewerkers inclusief nieuwe collega’s vanuit ECN en voor gepensioneerden 

op de pensioenbijeenkomsten.  

• In voor- en najaar via het intranet van TNO de gratis eenmalige financiële 

check door een budgetcoach onder de aandacht gebracht. Bij het 

Pensioenfonds TNO is de actie in het voorjaar gepromoot. 

• Als gevolg van de aangescherpte privacywetgeving zijn alle aanvraag-

formulieren voor financiële hulp en vakantieondersteuning aangepast en 

gepubliceerd op de SPF intranetpagina en de site van het Pensioenfonds 

TNO. 

Bestuursmutaties 

Per 1 januari 2018 is Rob van de Wiel benoemd als algemeen bestuurslid op 

voordracht van de OR. De benoemingstermijn van voorzitter Jan Willem 

Streefkerk is voor een periode van 3 jaar verlengd tot april 2021. De 

benoemingstermijn van penningmeester Hailey Cheung is voor een periode van 2 

jaar verlengd tot oktober 2020. 
 

Vergaderingen 

Het AB heeft op 16 april 2018 haar jaarvergadering en op 12 november 2018 haar 

najaarsvergadering gehouden. Het DB behandelt aanvragen en andere zaken in 

principe digitaal en is daarnaast tweemaal voor overleg bij elkaar geweest. 

 
* * * * * * * 


