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Meerjarenoverzicht

Aantallen en percentages

2011 2010 2009 2008 2007

Aantallen

Aangesloten werkgevers 1.549 1.526 1.597 1.571 1.530

Deelnemers 15.851 14.800 14.686 14.169 11.032

Gewezen deelnemers 36.010 32.349 27.405 23.580 19.155

Pensioengerectitlgden

Ouderdomspensloon/vroegpensioen 654 447 334 287 186

Partnarpensioen 32 30 27 23 20

Wezonpensioen 15 14 14 8 7

lnvaliditeitspensioen 57 64 65 67 71

Premlepercentages

Ouderdoms- en nabestaandenpensloen 19,4% 19.4% 16,4% 16.4% 16,4%

Indexatlepercentage actieve deelnemers 0% 0% 0% 3,28% 0,0%

lndexatleparcentago gewezen deelnemers en

ingegane pensioenen 0% 0% 0% 0,7% 0,0%

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identifjcatjed êind
KPMG Accountants . .
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(bedragenx€1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Feitelijke premie 32.097 30.024 24.770 24.121 19.607

Gedempte premie 25.596 22.699 22.438 19.032 13.996

Kostendekkende premie 32.610 26.406 30.072 19905 16.855

Uitkeringen 1.681 1.157 879 782 648

Uitvoenngskosten 2.256 1.781 2.041 1.353 1.242

Belegglngsopbrengst 39.120 20.512 11.676 3.582 -576

Saldo van baten en lasten -11.743 -12.664 16.808 -39.693 12.066
Stichtingskapitaal en reserves -21.985 -10.242 2.422 -14.386 25.307

Technische voorziening voor risico fonds 317.319 237.822 177.408 160.639 94.475

Aanwezige dekklngsgraad 93,1% 95,7% 101% 91% 127%
Vereiste dekklngsgraad FTK 114% 116% 112% 119% 123%

Beleggingen voor rIsico fonds

Aandelen 70.801 70.015 54.046 31.238 32.466

Vastrentende waarden 195.058 114.638 115.563 97.496 72.390

Derivaten 22.481 31.177 - - -

Overige beleggingen 265 1.659 0 1 9

Totaal belegd vermogen 288.605 217.489 169.609 128.735 104.865

Belegglngsperformance

Gemiddeld rendement op beleggingen (%) 17,09 13,75% 8,23% 3,07% 0,0%
Benchmark 16,17 14,10% 8,56% 2,98% 1,3%

Z-score 0,79 -0,28 -0,27 -0,02 -0,83

Toelichting op het meerjarenoverzlcht

Aanwezige dekklngsgraad

Het pensioenfonds hanteert het in de Pensicenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen (FTK) voor de

vaststelflng van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is dan gebaseerd op de nominale rentetermljnstructuur. Door de toepassing

van generatletafeis wordt rekening gehouden met de verwachte toekomstige verbetering van de overlevingskansen.

Premiepercentage ouderdoms- en nabestaandenpensioen

De premie wordt geheven over het pensloengevend salaris verminderd met de franchise. Het pensloengevend salaris Is het loon

In hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) met uitzondering van het genot van een door de werkgever

ter beschikking gestelde auto, vermeerderd met hot werkriemersdeel In de premie. Het pensloengevend salaris wordt op jaarbasis

gemaximeerd op het maximum premleloon als bedoeld in hoofdstuk 3 Wfsv 2011: €49.297.-. Het maximum pensioengovend

uurloon is €24,95. De uurfranchise bedraagt In 2011 €5,88 Uaarftanchise

KPMG Audit
Document waarop ons rappo d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatied eind
KPMG Accountants - —
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Recreatie over het jaar 2011. In dit jaarverslag Informeren wij u over ons

fonds, de ontwikkelingen daarbinnen en externe factoren die hierop van Invloed zijn. Ook geeft het jaarverslag Inzicht in de

financiële situatie van ons pensioenfonds. Het doel van de verslaglegging is om helderheid te verschaffen over de financiële

positie, de resultaten en de wijzigingen In de financiële positie van ons pensioenfonds. Dit jaarverslag is opgesteld in

overeenstemming met de richthjnen voor de jaarverslaggeving. Met dit verslag willen wij een goed en compleet beeld schetsen

van de situatie van ons pensioenfonds.

De afgelopen jaren stonden in het teken van de kredietcrisis, de Eurocrisis en de gevolgen daarvan. Ook in 2011 speelde dit op

alle fronten. Terwijl in 2011 aanvankelijk sprake leek te zijn van goed herstel, kwam er een omwenteling in de zomer van 2011. De

dekkingsgradon van afle pensioenfondsen daalden snel als gevolg van een dalende rentestand en de dalende aandelenkoersen.

Het Pensioenfonds Recreatie heeft het jaar afgesloten met een dekkingsgraad van 93,1%. De aanpassing van de

rentetermijnstructuur door Do Nedorlandsche Bank, benodigd voor de berekening van de omvang van de verplichtingen, had een

posItieve Invloed van enkele procentpunten op de stand van de dekkingsgraad eind 2011. Door deze dekkingsgraad en het

achterbfljven op het herstelpad van het kortetermijnherstelplan heeft het bestuur begin 2012 een voorgenomen besluit genomen

om in april 2013 6,4% te gaan korten. Het definitieve besluit om te korten zal worden genomen in het eerste kwartaal van 2013,

gebaseerd op de dekkingsgraad per 31 december 2012. De korting is van toepassing op alle pensioenen, met uitzondering van de

opbouw in de jaren 2011, 2012 en 2013. Daamaast gaat do premie vanaf 2013 verder omhoog naar in ieder geval 20,5% om op

een kostendekkende premie te komen. In het najaar van 2012 wordt een definitief besluit genomen over de premie 2013, de

hoogte is afhankelijk van de situatie en de rentetermijnstructuur op dat moment. Het bestuur begrijpt dat dit een vervelende

boodschap is voor de deelnemers en gepensioneerden van het fonds, maar heeft besloten tot korten om zo het effect van langer

leven en de lage rente te verdelen over alle deelnemers en oud-deelnemers. Door de premlevertiogingen die in de laatste jaren

zijn doorgevoerd betalen ook de werkgevers mee om de tekorten weg te werken.

In 2011 Is het College van Belanghebbenden van start gegaan. Dit College bestaat op dit moment uit een

werkgevorsvertegenwoordiging en deelnemers. Er Is nog een vacature beschikbaar voor een werkgeverslid en een

gepensioneerde of gewezen deelnemer.

Het College wordt door het bestuur gevraagd om advies te geven op belangrijke zaken voor het fonds en kan daarnaast zelf

ongevraagd advies geven aan het bestuur. In 2011 heeft het bestuur het Collage betrokken bij het besluit tot een eventuele

korting in 2013. In hoofdstuk 5 vindt u de bevindingen van het College van Belanghebbenden terug.

Tot slot bedanken wij ieder dle in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het functioneren vans.

Do Meem, 25juni 2012 KPMG Audjt
Document waarop ons rapport d.d.

Met vriendelijke groet,
25 JUNI 2012

Drs. R. van Dijk

Paraafvooriden1icahedZ
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M. Merks Mr. M.W. van Straten

KPMG Audft
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft
Paraaf voor identificatjecin.
KpMG Accountants

L.H.C. Vîncken
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1 Het pensioenfonds

1.1 Inleiding

Het pensioenfonds heeft twee organen, te weten het bestuur en het College van Belanghebbenden. De branche- en

vakorganisaties benoemen de leden voor deze organen. Daarnaast is een aantal externe partijen bij het pensioenfonds betrokken.

In dit hoofdstuk stelt het pensioenfonds de organen en de externe partijen aan u voor. Maar allereerst volgen de doelstelling en

een aantal algemene gegevens van het pensioenfonds.

1.2 Over het pensioenfonds

1.2.1 Naam en vestigingsplaats

Stichting Pensioenfonds Recreatie (hierna: het pensioenfonds) is opgericht op 26maart 1997 en statutair gevestigd In

Zoetermeer. Het pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41160246. De laatste

statutenwijziging vond plaats op 9december2010. Het pensioenfonds Is aangesloten bij de Pensloenfederatle.

1.2.2 Doelstelling

Doelstelling van het pensioenfonds is om nu en In de toekomst pensioenuitkeringen te verstrekken van en aan (gewezen)

deelnemers of hun nabestaanden bij ouderdom en overlijden. Het pensioenfonds probeert dit doel te bereiken door, met

lnachtnemlng van de statuten en reglementen, premies te innen bij de aangesloten ondernemingen. De verkregen mIddelen

worden belegd en beheerd door het pensioenfonds.

1.2.3 Adresgegevens

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Pia Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV.

Postbus 254

2700 AG Zoetermeor

Telefoon: (0900>6656565 (€ 0.05 per minuut)
K PM G A ud it

E-malladres: reçrepdeoensIoenpchmea.nI
Document Waarop ons rapport d.d.

intemet: www.recreatiefondsen.nl 25 JUNI 2012
1.2.4 Sociale partners

(mede) betrekking heeft.
1. RECRON Paraaf voor identificatie em n

Postbus 102 KPMG Accountant
3970 AC Driebergen

telefoonnummer: (0343) 5247 00

www.recron.nl

Iiuirv.rIag2O11 paglnalOI9l



2. FNV Recreatie

Postbus 1435

1300 BK Almere

telefoonnummer: (0900)20223 23

www.fnvrecreatie.nl

3. CNV Vakmensen

Postbus 2525

3500GMUtrectit

telefoonnummer (030) 751 10 07

www.cnwakmenen nl

4. ABVAKABO FNV

Postbus 3010

2700 KT Zoatermeer

telefoonnummer (0900) 2282522

www.abvakabofnv.nI

1.2.5 Externe partijen

Het pensioenfonds werkt samen met de volgende externe partijen.

Uitvoeringsorganisatl.

Syntrus Achmea Pensloenbeheer N.V.

Vermogensbeheer KPMG Audit

Black Rock, mc.
Document Waarop ons rapport d.d.

Kasbank

BNP Paribas (vanaf 2012)

Invostnient consultant (mede) betrekking heeft.
2011 De heer R. Goris (Towers Watson) Paraaf voor identjfjca edo en:
2012 De heerJ. Molenaar (Towers Watson) KPMG Accountaj

Adviserend actuarls

De heer Ir. drs. G. Veluwenkamp AAG, Towers Watson BV., te Apeldoorn

Certificerend actuaris

De heer drs. J.G.A. Smolenaers AAG, Towers Watson B.V., Eindhoven

Externe accountant

De heerdrs. J.P. Faber RA, KPMG Accountants N.V., Utrecht

Compliance officer

Mevrouw mr. C. Boekkooi, Holland Van Gljzen Advocaten en NotarIssen LIP

1 Jaarv.r,Iag2Oll pagln.11191



KPMG Audjt
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012
1.3 Het bestuur

(mede) betrekking heeft.
1.3.1 Samenstelling Paraaf voor identificatiedp)

KPMG Accountants(
Het paritaire bestuur is op 31 december 2011 als volgt samengesteld:

Leden Plaatsvervanger Organisatie

Drs. R. van Dijk Vacature RECRON

Drs. F.B.P. Jansen J.C Bijlsma FNV Recreatie

M. Merks (plaatsvervangend voorzitter) Vacature RECRON

Mr. M.W. van Straten Vacature CNV Vakmensen

L.H.C. Vlncken Vacature RECRON

E.P. de Vries (voorzitter) Vacature FNV Recreatie

Zowel RECRON als CNV Vakmensen kiezen ervoor om geen Invulling te geven aan de vacatures voor plaatsvervangers. Met
ingang van 2012 heeft FNV Recreatie ook besloten om geen plaatsvervangers meer te benoemen.

De samenstelung van het bestuur is in 2011 als volgt gewijzigd:

• De heer M.W. van Straten is per 1 oktober 2010 toegetreden als aspirant-bestuurslid en op 4 april 2011 formeel benoemd als

bestuurslid.

• De heer A.J. van den Brink en de heer H.J. den Biggelaar zijn per 7 februari 2011 afgetreden als bestuurslid.
• De heer R. van Dijk is vanaf 7 februari 2011 toegetreden als aspirant-bestuurslid en op 4 mei 2011 formeel benoemd als

bestuurslid.

• De heer LH.C. Vlncken is vanaf 7 februari 2011 toegetreden als aspirant-bestuurslid en op 4 april 2011 formeel benoemd als

bestuurslid.

• De voorzitters wisselen jaarlijks van functie. In de oneven jaren levert de werknemersdelegatie een voorzitter en in de even

jaren de werkgeversdelegatle.

1.3.2 Vergaderdata, studledagen en overige bijeenkomsten

Het bestuur heeft in 2011 9 keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 31 januari, 7 februari, 31 maart, Ii mei,

6juni, 21 juni, 8september. 27 oktober en t december.

Op 10 maart was er een studiedag. Tijdens deze studiedag werd aandacht besteed aan risicomanagement en govemance.

Op 11 mei is een tweede sessie gehouden in het kader van risicomanagement. Ook op 8 september werd er voorafgaand aan de

bestuursvergadering gesproken over Govemance.

Vanuit sociale partners zijn er toehoorders aanwezig bij de bestuursvergaderingen en overige bijeenkomsten. De toehoorders zijn
de heer M.M. Jansma namens FNV Abvakabo en de heer C. Bruinenberg namens RECRON. Vanaf 2012 is de heer J. Bijlsma

toehoorder namens FNV Recreatie.

1.3.3 Voorzittersoverleg

in verband met het grote aantal vergaderingen per jaar werkt het pensioenfonds met een voorzittersoverleg. In het

voorzittersoverieg worden voorbereidende werkzaamheden gedaan zodat het bestuur efficiënt kan vergaderen. Het

voorzlttersoverteg is paritair samengesteld. Het voorzittersoverleg heeft in 2011 acht maal plaatsgevonden.

De voorzittersoverleggen vonden plaats op 18januari. 16 februari, 9 mei, 1juni. 17 augustus, 11 oktober, 3 november en

16 november.

Jaarverslag 2011 pagina 12 1 91



1.3.4 Tijdelijke communicatiecommissie

Het bestuur heeft in verband met het opstellen van een nieuw communicatiebeleldspian 2012-2014 in 2011 een tijdelijke
communlcatiecommlssle Ingericht. In deze commissie hadden de beer Van Straten en de heer Merke zitting.
De communlcatlecornmissle Is in 2011 samengekomen op 25 augustus. In 2012 lede communlcatiecommissle samengekomen
op 3 februari voor de laatste aanpassingen op het concept-communicatiebeleidsplan.

1.3.5 Tijdelijke QIF commissie

Het bestuur heeft in 2011 gesproken over een nieuw product voor het afdekken van het renterlslco. Het ging hier om een nieuw
product genaamd 01F (Ouallfylng Investor Fund). Om alle benodigde informatie uitgebreid te onderzoeken heeft het bestuur
besloten om een tijdelijke commissie in te stellen. Deze commissie bestond uit de beer Jansen en de heer Van Dijk namens het
bestuur en de heer Goris (lnvestment consultant). De commissie Is samengekomen op 24 augustus 2011 voor een uitvoerige
analyse van de mogelijkheden voor het QIF en de voor- en nadelen van dit beleggingsproduct. Uiteindelijk heeft het bestuur In de
vergadering van 27 oktober besloten om een extra LOl-fonds aan te schaffen In plaats van de 01F. De redenen voor dit besluit
waren dat 01F een nieuw product is waar ook vanuit andere pensioenfondsen nog geen ervaring mee is. Bovendien zou er gezien
het mandaat van het bestuur aan de vermogansbeheerder weinig gebruik gemaakt wordei van de mogelijkheden en er waren
een aantal onduidelijkheden die nog verder uitgezocht zouden moeten worden. BovennnhjFeen lange aanloopperiode
voordat er full benefit behaald kan worden. Gezien de veranderingen dle opkomst leek het niet
verstandig om op dat moment Ineen dergelijk nieuw product te stappen. Daarom heeft het bestuur beelD 4eft’M&1aDl.
fonds te verkiezen die aansluit bij de huidige matchingsportefeuille Document waarop Ons rapport d.d.

25 JUNI 2012
1.3.6 Tijdelijke commissie aanvullende producten

(mede) betrekking heeft.
In verband met de hoeveelheid vrijstelllngsverzoeken heeft het bestuur besloten om een tijdelijke
doen naar de mogelijkheid om aanvullende producten aan te bladen. Als SPR de mogelijkheid heeft orTl Ountants
partnerpensloen op opbouwbasis aan te bieden als aanvullend product dan zouden werkgevers minder reden hebben om
vrijstelling aan te vragen.

De commissie bestond vanuit het bestuur uit de heer Jansen, de heer Vlncken en de heer Jansma en werd ondersteund op
actuarleel en adminIstratief gebied door Syntrus Achmea. De commissIe is In 2011 4 maal samengekomen.

Op 27 oktober heeft het volledige bestuur na een uitgebreide presentatie van de bevindingen besloten om geen aanvullende
producten aan te gaan bieden. De reden hiervoor was de kosten van deze producten die niet direct te verhalen zijn op da
deelnemers aan de aanvullende regelingen en de situatie van ondardekking en herstel waarin SPR zich op dit moment bevindt.

1.4 Visitatleconimissie

Het bestuur heeft in 2010 een visitatle laten uitvoeren door Basis & Beleid. De bevindingen van de vlsitatlecommissle zijn
uitgebreid besproken door het bestuur en hebben geleid tot het opstellen van een stappenpian om de belangrijkste punten uit het
vlsltatierapport op te kunnen pakken.

In 20111e er geen visltatle uitgevoerd.

1.5 College van Belanghebbenden

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in plaats van een doelnemersraad en een verantwoordingsorgaan een College van
Belanghebbenden in te richten. In de afgelopen jaren bleek het voor de benoemende organisaties niet mogelijk om voldoende
mensen te vinden om een tweetal organen In te vullen.
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In 2011 zijn vier personen bereid gevonden om zitting te nemen In het College van Belanghebbenden. Er zijn nog twee vacatures.

Het College is op 24 augustus voor het eerst samen gekomen voor een startbijeenkomst met een presentatie over hun taken en

bevoegdheden.

Op 21 december heeft het College voor het eerst vergaderd met de voorzitters van het bestuur.

Het College van Belanghebbenden heeft als taak om desgevraagd of uit eigen beweging het bestuur te adviseren over

aangelegenheden dle het pensioenfonds betreffen. Het bestuur stelt het College van Belanghebbenden In ieder geval In de

gelegenheId advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot:

• het nemen van maatregelen van algemene strekking;

• wijziging van de statuten en reglementen van het pensioenfonds;

• vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening. de actuariële en bedrljfstechnlsche nota en een langetermljnherstelplan;

• vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten;

• het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;

• gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door

het pensioenfonds;

• liquidatie van het pensioenfonds;

• het stuiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;

• het terugstorten van premie of geven van premlekorting.

• het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;

• het wijzigen van het beleid ten aanzien van het college van belanghebbenden;

• de vorm, Inrichting en samenstelling van het interne toezicht;

• het vaststellen en wijzigen van een Interne klachten- en geschillenproceduro;

• het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Naast het geven van advies heeft het College van Belanghebbenden de taak om een oordeel te vormen over het gevoerde beleid

en het handelen van het bestuur.

Hiervoor legt het bestuur verantwoording af aan het College van Belanghebbenden over het beleid en de wijze waarop het Is

uitgevoerd. Tevens legt het bestuur verantwoordIng af over de naleving van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur zoals

vastgesteld door de Stichting van do Arbeid op 16 december 2005.

Het College van Belanghebbenden heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van liet bestuur, over het door

het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleldskeuzes voor de toekomst

Het College maakt voor het vormen van hun oordeel gebruik van:

• het jaarverslag van het pensioenfonds

• de jaarrekening, KPMG Audit
• de bevindingen van het intern toezicht Document Waarop OnS rap ort cl• ovenge Informatie. P .d.

25 JUNI 2012
Het College van Belanghebbenden is op 31 december 2011 als volgt samengesteld:

Leden Namens

De heer P. Harnellnk actieve deelnemers
De heer G. Kingma actieve deelnemers

De heer drs. H.A.L Mathijsen werkgevers

Mevrouw J.C. Muller actieve deelnemers

vacature werkgevers

vacature slepers/gepensioneerden

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie
KPMG Accountant

De heer Den Biggelaar is bij zijn aftreden als bestuurslid door de RECRON benoemd voor de werkgeverszetel van het College

van Belanghebbenden. In december heeft hij zich teruggetrokken en is zijn zetel Ingevuld door de heer Mathijsen.
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1.6 Klachten en geschillen

1.6.1 Algemeen

Het pensIoennds kent een klachten- en geschillenregeung. Het klachtenreglement Is In 2011 aangepast Het aangepaste

klachterireglement Is per 1 januari 2012 In werking getreden.

Klachten die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van het pensioenreglement worden in eerste Instantie afgehandeld door

de uitvoeringsorganisatla. Wanneer er verschil van Inzicht blijft bestaan tussen de betrokkene en de ultvoeringsorganêsatie kan de

klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie van het bestuur. Als ook daarna een verschil van Inzicht blijft bestaan kan

betrokkene zIch In geval een klacht wenden tot de Ombudsman Pensioenen. De werkwijze van de klachtencommissie Is

vastgelegd In het klachtenreglement.

Wanneer een deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever een geschil heeft met het pensioenfonds over

een besluIt van het bestuur kan dit geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie, zijnde de Bezwaarcommissie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. De werkwijze van de Bezwaarcommlssie Stichting Pensioenfonds Recreatie is vastgelegd In

het reglement van de Bezwaarcommissie Stichting PensIoenfonds Recreatie.

1.7 Uitbesteding

1.7.1 Ultvoerlngsorganlsatie

Het bestuur heeft de uitvoering van het pensloenbeheer uitbesteed aan Syntrus Achrnea Pensioenbeheer NV. De administratie

van het vermogensbeheer Is uitbesteed aan BlackRock en Kasbank. Advisering op het gebied van vermogensbeheer wordt

gedaan door een investment consultant van Towers Watson. Het bestuur heeft de uitvoeringsorganisatie gemandateerd voor de

hieraan verbonden werkzaamheden. Deze werkzaamheden betreffen pensloenadministratie en bestuursondersteuning.

Uitgangspunt Is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de

uitbestede taken.

Het pensioenfonds en Syntrus Achmea hebben hun afspraken over uitbestedlng vastgelegd In een overeenkomst van

Pensloenbeheer. De dienstverlening door Syntrus Achmea Pensloenbeheer N.V. Is nader uitgewerkt In het Overzicht Diensten en

Serviceafspraken. Het bestuur en de uitvoerder leggen eventuele nieuwe afspraken altijd contractueel vast

Het bestuur heeft op 9december2010 het contract met Syntrus Achmea opgezegd. Daardoor liep het contract af op 31 december

2011. In de loop van 2011 Is gesproken met de directie van Syntrus Achmea over samenwerking na 2011. Er zijn afspraken

gemaakt over de dienstverlening In 2012. In december 2011 heeft het bestuur besloten om de bestuursondersteuning per 1juli

2012 bij een andere partij onder te brengen. Het bestuur bleef ontevreden over de dienstverlening, ondanks de extra

Inspanningen van belde partijen bleek een gezamenlijke toekomst niet langer mogelijk. Vanaf 1juli2012 wordt de

bestuursondersteunlng verzorgd door Montae.

KPMG Audit
Document Waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf Voor identificatie
KPMG Accountan
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KPMG Audjt

2 JntvvikkeIi Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
2.1 Inleiding Paraaf voor dentificati ele

KPMG Accountant . —

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen waarmee het pensioenfonds te maken heeft gekregen in

2011. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn door het bestuur keuzes gemaakt. In dit hoofdstuk wordt hieraan aandacht besteed.

Zo komen ontwikkelingen van de financiële positie, herstelplan, regelgeving en overheidsbeleid aan bod evenals goed

pensioenfondsbestuur en communicatie.

2.2 Ontwikkelingen in het pensioenfonds

2.2.1 Vrijstellingen en aanvullende producten

Het pensioenfonds krijgt regelmatig verzoeken tot vrijstelling van nieuwe werkgevers. Veelal gaat het hierbij om werkgevers die In

verband met privatisering een zwembad overnemen van een gemeente en verzoeken om vrijstelling voor hun personeel zodat de

werknemers bil het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) deelnemer kunnen blijven.

Het bestuur heeft in 2011 regelmatig gesproken over het beleid van het fonds in het kader van vrijstellingen. Het bestuur heeft

daarnaast besloten om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om als pensioenfonds aanvullende producten zoals een

beter partnerpensloen aan te bIeden om ervoor te zorgen dat werkgevers een gelljkwaardige regeling aan hun werknemers

kunnen bieden als bij het ABP. Dit om ervoor te zorgen dat werkgevers geen vrijstelling meer hoeven aan te vragen.

In 2011 Is een tijdelijke commissie aanvullende regelingen met dit onderzoek aan de slag gegaan. Uiteindelijk Is besloten om geen

aanvullende producten aan te gaan bieden.

2.3 Ontwikkelingen financiële positie

2.3.1 Ontwikkeling dekklngsgraad

Vanwege de financiële situatie heeft het pensioenfonds op 1 april 2009 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB)

ingediend. Eind 2013 moet het pensioenfonds weer een dekklngsgraad van 104,4% hebben (Zie paragraaf 2.3). Eind 2010 was

de dekkingsgraad 96,2% en volgens het herstelplan diende deze 97,7% te zijn. Daarom heeft het bestuur besloten tot

aanvullende maatregelen om op het gewenste herstelpad te komen (paragraaf 2.4.2).

De marktrente liep gedurende de eerste maanden van 2011 op. Daardoor herstelde de dekklngsgraed van het pensioenfonds zich

gedurende de eerste maanden van het jaar. Echter door de daling van de marktrente vanaf juli, daalde de dekkingsgraad weer

waarbij het dieptepunt voor zowel de marktrente als de dekklngsgraden in september werd bereikt.

Op 6januari 2012 besloot DNB dat er aan het einde van 2011 uitzonderlijke omstandigheden op de financiële markten waren.

Daarom pasten zij de rentetermljnstructuur aan op basis waarvan het pensioenfonds haar verplichtingen berekent.

Op 31 december 2011 was de dekklngsgraad van het pensioenfonds 93,1%. Door de maatregel van DNB kwam de

dekkingsgraad van het pensioenfonds hoger uit dan in het geval dat deze correctie niet zou zijn toegepast. Nog niet bekend Is of

deze maatregel structureel van toepassing blijft. De marktrente blijft laag waardoor de verwachting Is dat de hogere

dekkingsgraad van 4% weer teniet gedaan wordt in de loop van 2012. Maandelijks neemt DNB een nieuw besluit over de toe te

passen rentetermijnstructuur.

2.3.2 Waardeoverdracht en onderdekking

Gezien het feit dat het pensioenfonds zich in de situatie van onderdekking bevindt, mogen erop dit moment geen uitgaande en

inkomende waardeoverdrachten worden uitgevoerd.
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2.3.3 Financiële paragraaf

Samenvatting financiële positie van het pensioenfonds en ontwikk&ingen gedurende hetjaar

Technisch.
Bedragen x 1.000 Euro Pensloenvermogen voorzieningen D.kklngsgraad

EUR EUR %
Stand per 1 januan 2011 227.580 237.822 95,7
Belegglngsresultaten 39.120 3.174 15,0
Premiebijdragen 32.097 26.254 1,1
Uitkeringen -1.681 -268 -0,4
Wijziging marktrente - 52.466 -18,3
Overige -1.782 -2.129 0,0

Stand per 31 december 2011 295.334 317.319 93,1

Het pensioenvermogen Is gelijk aan het fondsvermogen minus overige schulden en overlopende passiva’. De technische

voorziening is gelijk aan de voorziening die nodig is om de pensloenaanspraken van de deelnemers op het pensioenfonds te

dekken.

De verschillende deelresultaten hebben zowel invloed op het pensioenvermogen als op de technische voorziening en daarmee op

de dekkingegraad.

Saldo baten en lasten over de afgelopen jaren

Bedragenxl.000Euro 2011 2010
EUR EUR

Premleresultaat 3.587 4.610
Interestresultaat -16.520 -11.038
Overig resultaat 1.190 -6.236

Totaal resultaat -11.743 -11.664

Dekkingsgraad ultimo jaar (op basis van jaarrekening)

2011 2010

Dekkingsgraden ultimo 93,1% 95,7%

Gemiddelde interest van verplichtingen 2,75% 34%

KPMG Audft
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatied èin
KPMG Accountants

2.4 Herstelplan

in 2008 is door de kredietcrtsis en de dalende rente een situatie ontstaan waardoor het pensioenfonds per 31 december 2008 in

een situatie van onderdekking verkeerde (een dekklngsgraad lager dan 104,5%). Het pensioenfonds heeft op 1 april 2009 een
gecombineerd herstelplan ingediend bij DNB. Het herstelplan is door DNB goedgekeurd. Uit het herstelplan bleek dat een aantal

maatregelen nodig was, waardoor binnen 5 jaar het pensioenfonds naar verwachting uit het dekkingstekort zou geraken en binnen

15 jaar uit het vermogenstekort zou zijn.

2.4.1 inhoud herstelplan

in het herstelplan van 1 april2009 heeft het bestuur besloten over te gaan tot aanpassing en Invoering van de volgende

maatregelen met betrekking tot de pensloenregellng:

• Vanaf 1 lanua,i 2009 zal gedurende een aantal jaren geen toeslag worden verleend. Dit was In overeenstemming met

het eerder geforrnuieerde toesiagbeleid.
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KPMG Audjt
Document waarop ons rapport dcl.

De premie Is per 1 januari 2010 verhoogd van 16,4% naar 19,4% van de pensioengrondsiag M 2012

Als het pensioenfonds uit zijn herstel Is. kan het ook weer overgaan tot -beperkte- Indexatie. (mede) betrekking heeft.
Paraaf Voor identjfjcatjedo&&m.—)

Het herstelplan Is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn

mening dat Inherent aan de modelmatige aanpak ook het herstelplan een benadering van de werkelijkheid Is. Dit betekent dat do

werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad in positieve of negatieve zin kan afwijken van het verwachte hersteipad, waardoor

de fInanciële positie van het pensioenfonds zich sneller of langzamer kan herstellen dan voorzien.

2.4.2 Evaluatie herstelplan

Evaluatie herstelplan 2010

Jaarlijks moet er aan de hand van de dekklngsgraad van december een evaluatie van het herstelplan worden Ingediend bi) de

Nederlandsche bank (DNB).

Begin 2011 heeft het bestuur het herstelplan geëvalueerd aan de hand van de cijfers van eind 2010. Het pensioenfonds liep

achter op het herstel zoals afgesproken was In het herstelplan. Oorzaken voor het achterblijven op het herstel waren de in 2010

sterk gestegen levensverwachting en de gedaalde rente. Om te zorgen dat de dekklngsgraad op korte en lange termijn voldoende

stijgt, heeft het bestuur aanvuilende maatregelen getroffen. Het bestuur vindt het belangrijk dat alle deelnemers en werkgevers

een bijdrage leveren aan het herstel. Zo worden de lasten evenwichtig verdeeld.

Het bestuur heeft besloten tot drie aanvullende maatregelen:

1. het opbouwpercentage voor 2011 wordt in verband met de gestegen levensvelwachting verlaagd. Werknemers bouwen

vanaf 1januari2011 pensioen op over 2,0% van de pensioengrondslag. Dit was 2.15% van de pensloengrondslag. De

pensioengrondslag is het salaris minus de franchise

2. de pensioenpremie wordt per 1januari 2012 verhoogd van 19,4% naar 20,0%. Werkgevers en werknemers blijven Ieder

de helft betalen van de pensioenpremie

3. vanaf 2011 neemt het bestuur bij het jaarlijkse besluit om te indexeren mee of verhoging (indexatie) van de opgebouwde

en ingegane pensioenen het herstel van de financiële positie op lange termijn niet in gevaar brengt. Als dit na indexatle

wel gebeurt wordt er niet of gedeeltelijk geïndexeerd. Het pensioenfonds moet namelijk in staat zijn om nu en in de

toekomst de pensioenen uit te betalen.

Naast de genoemde aanvullende maatregelen heeft het bestuur besloten om de jaarfranchise te handhaven voor 2011 op

€ 11.604,06 (€5,56 per uur). Tevens is besloten om de opgebouwde en Ingegane pensioenen per 1januari 2011 niet te

verhogen.

Evaluatie herstelplan 2011

Begin 2012 evalueerde het pensioenfonds wederom de ontwikkeling van hot herstelplan. Op 31 december 2011 was de

dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,1%. Ondanks de eerder genomen aanvullende maatregelen en aanpassing van de

rentetermijnstructuur blijft het pensioenfonds achtertopen op het herstelplan. De reden hiervoor Is de flink gestegen

levensverwachting en de lage rentestand.

Daarom heeft het pensioenfonds In februari 2012 een kortingsmaatregel van 6,4% aangekondigd. Die kortingsmaatregel zal

mogelijk uiterlijk 1 april2013 worden doorgevoerd. In de loop van het boekjaar 2012 kende positie van het pensioenfonds

verbeteren, daarom hoeft het pensioenfonds de mogelijke korting pas op 1 april2013 door te voeren. Het pelimoment voor het

definitieve besluit over korting en de hoogte van de eventuele korting is 31 december 2012.

De lage rentestand heeft ook effecten op de premie die het pensioenfonds moet heffen in 2012. De premie van het pensioenfonds

moet kostendekkend zijn. Het pensioenfonds bevond zich eind 2011 Ineen situatie van dekkingstekort. DNB eist dan dat de

premie bijdraagt aan het herstel van de dekkingsgraad. Medio oktober 2011 heeft DNB de mogelijkheid geboden aan

pensioenfondsen om gebruik te maken van een adempauze voor het jaar 2012. Deze adempauze betekent een ontheffing van de

verplichting dat de premie dient bi) te dragen aan herstel van de dekkingsgraad. Voorwaarde is dat het pensioenfonds voor het

jaar 2011 hiervan nog geen gebruik maakte of in 2012 een voorgenomen korlingsmaatregel moet doorvoeren. Het bestuur heeft
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besloten om gebruik te maken van de adempauze. Reden hiervoor Is dat het bestuur sociale partners de kans wil geven om de

promieverhoging mee te nemen in de Cao-onderhandelingen In het voorjaar van 2012 en te beoordelen In hoeverre toekomstige

wijzigingen vanuit het Pensloenakkoord In 2012 verwerkt kunnen worden in een aanpassing van do regeling. DNB Is akkoord

gegaan met het verzoek om een adempauze. In de evaluatie herstelplan 2011 Is opgenomen dat de kostendekkende premie 2012

minimaal 20.5% zal bedragen en dat deze mogelijk nog verder zal stijgen na overleg met Cao-partijen.

Het bestuur heeft alle betrokkenen per brief geïnformeerd over de mogoiijke kortingsmaatregel en de premiestijging. Het

voomemen tot korten Is ook via de Pensloenfederatie gecommuniceerd.

Tabel ontwikkeling dekklngs raad ten opzichte van herstelplan

2.5 Ontwikkelingen regelgeving en overheidsbeleid

2.5.1 Pensioenakkoord en AOW

Do sociale partners In de StichtIng van de Arbeid (STAR) bereikten in juni 2011 overeenstemming over de uitwerking van hot in

juni 2010 gesloten pensioenakkoord. Met dit akkoord deden zij voorstellen over de AOW, de aanvullende pensioenen en de

arbeIdsmarktpositie van oudere werknemers, In mei 2012 Is het kabinet gevallen en worden er verkiezingen georganiseerd. Het is

hierdoor erg onzeker geworden hoe het pensloenakkoord verder wordt uitgewerkt.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op dit gebied en zal, zodra er duidelijkheid is over de uitwerking van het akkoord, met sociale

partners In overleg treden over de gevolgen voor het pensioenfbnds.

VerschuIving Ingangsdatum AOW

De ingangsdatum van de AOW verschuift per 1 april 2012 van de eerste van de maand naar de 65’ verjaardag. De Eerste Kamer

ging daarmee in december 2011 akkoord. Centrale vraag voor pensioen- en vutfondsen was of zij de verschuiving van de

Ingangsdatum van de AOW voor hun uitkeringen volgen. Verschuiving zou tot een aanzienlijke kostenvorhogirig leiden.

Het bestuur heeft ten aanzien van ouderdomspensloen besloten dat de Ingangsdatum ongewijzigd blijft op de 1 dag van de

maand waarin de deelnemer 65 jaar

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

Jaarverslag 2011
25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraat voor identiticatiedo mde
KPMG Accountants

Datum Aanwezige dektdngsgraad Dekklngsgraad herstelplan
31 augustus 2010 87,9% 96,0%

30 september2010 91,6% 96,4%

31 oktober 2010 92,3% 96,8%

30 november 2010 94,6% 97,3%

31 december2010 95,7% 97,7%

31 januari2011 96,1% 98.0%

28 februari 2011 97,7% 98,4%

31 maart2011 98,5% 98,7%

30 april2011 97,0% 99,0%

31 mei 2011 97,3% 99,4%

30 juni 2011 99,6% 99,7%

31 juli2011 97,5% 100.0%

31 augustus 2011 93,3% 100,4%

30 september2011 87,7% 100.7%

31 oktober 2011 90,3% 101,0%

30 november2011 90,9% 101.4%

31 december2011 93,1% (nIeuwe renteterrnijnstructuurDNB) 101,7%
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Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012
2.5.2 Wetswijzigingen

(mede) betrekking heeft.
Wet Uniformering Loonbugrlp Paraaf voor identificatieii:
Op 21juni 2011 is de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) In het Staatsblad geplaatst. Doel van de wet J9flta
vereenvoudiging van de loonheffingen, waardoor de administratieve lasten voor de werkgever worden verminderd. de ultvoanng

voor de Belastingdienst gemakkelijker wordt en het loonstrookje voor de werknemer begrijpelijker wordt De WUL gaat over

uniformering van het loon voor de loonheffing, de heffing van de premies voor de werknemersverzekeringen en de

inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgveizekeringswet. Het fiscale loonbegrip Is de basis. De ambitie is om de wet In te

voeren per 1 januari 2013. De WUL heeft direct gevolgen voor pensioenfondsen die een loonbegrip hanteren dat gebaseerd Is op

het loon voor de sociale verzekeringen. Het bestuur heeft besloten om aan te sluiten bij het nieuwe loonbegrip, hierdoor valt inieg

voor da levensloopregellng niet langer onder pensloengevend loon. Het bestuur heeft dit besluit genomen om de administratieve
lasten voor werkgevers te beperken. Bovendien neemt slechts een zeer beperkte groep werknemers deel aan de

levensloopregeling.

2.5.3 Europa

Vanwege de vergrijzing van de Europese bevolking en de fikse staatsschulden van lidstaten, willen de Europese Instellingen zich

meer mengen In pensioenbeleld van IndIviduele landen. Pensioenen zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met de financiële

huishouding van landen. Sinds 2006 is de Europese pensioenrfchtlijn direct opgenomen In de Nederlandse Pensioenwet. De

Europese Commissie wil die richtlijn herzien. Mogelijk heeft dat ook Ingrijpende gevolgen voor Nederlandse pensioenfondsen.

Bijvoorbeeld doordat Brussel andere financiële eisen gaat stellen dan het huidige Nederlandse Financieel Toetsingskader. In 2011

zijn zowel de Europese CommIssie als de Europese Toezichthouder op pensioenfondsen een consuitatieronde gestart over de

herziening van pensloenwetgoving. De Pensloonfederatie levert een actieve bijdrage aan het Europese debat. Het bestuur volgt

de ontwikkelingen In 2012 met belangstelling.

2.5.4 FVP regeling: bijdrage werklozen 2010 waarschijnlijk gehalveerd

De Stichting Financiering Voortzetting Pensloenverzekenng (EVP) helpt werklozen van 40 jaar en ouder pensioen op te bouwen.

Het FVP-bestuur maakte op 20 mei 2010 bekend dat de FVP-bljdrage lager dan 50% is voor alle instroom na 1 januari 2010. Het

uiteindelijke verstrekklngspercentage hangt af van de werkelijke ontwikkelingen. Begin 2013 neemt het FVP-bostuur daarover een

definitieve beslissing. De instroom in de EVP-regeling Is geheel gestopt per 1januari 2011.

Sociale partners hebben besloten om geen vervangende regeling aan te bieden voor werklozen van 40 jaar en ouder.

2.6 Goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance)

2.6.1 inleiding

In 2005 publiceerde de Stichting van de Arbeid (STAR) de “Principes voor goed Pensloenfondsbostuur. Deze principes bieden

kaders voor zorgvuldig bestuur, intern toezicht, verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. Sinds 2007 zijnde

Principes voor goed pensioenfondsbestuur van de STAR verankerd In de Pensioenwet. De bedoeling van de principes is dat een

pensioenfondsbestuur weet waarvoor het verantwoordelijk is, hoe het die verantwoordelijkheid moet dragen en dat het bestuur

verantwoording aan belanghebbenden aflegt.

2.6.2 Nieuwe regels voor govemance en medezeggenschap op komst

Het kabinet wil do wettelijke regels in de Pensioenwet over govemance en medezeggenschap voor pensioenfondsen integraal

herzien. Het kabinet gaat hiermee verder dan het Inhtiallefwetsvoorstel van de Kamerleden Koçer Kaya (D66) en Blok (WD) over

bestuursdeelname van pensioengerochtigden. Minister Kamp stuurde op 31 oktober 2011 het wetsvoorstel voor spoedadvies naar

de Raad van State. De Eerste Kamer wilde voorstellen van het kabinet en de Kamerleden begin 2012 gezamenlijk behandelen.
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Het bestuur volgt de ontwikkelingen op govemancegebled. Op dit moment heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door

middel van een visitatiecommissie dle eens In de drie jaar een visitatie doet en een College van Belanghebbenden dat jaarlijks

hun oordeel geeft over de besluiten die het bestuur heeft genomen en het beleid dat het bestuur hanteert.

2.6.3 Maximaal vijf toezichthoudende functies toegestaan

De Wet bestuur en toezicht1 beperkt het aantal toezichthoudende functies dat een persoon mag vervullen bij pensioenfondsen tot

in totaal vijf. Een bestuurslid mag die rol met maximaal twee toezichthoudende functies combineren. De limitering heeft geen

gevolgen voor de zittende bestuurder of toezichthouder, behalve bij herbenoeming. Deze wet treedt naar verwachting in werking

op 1juli2012. Er is een reparatiewet in voorbereiding waarbij heel kleine pensioenfondsen van deze wat worden uitgezonderd. De

Pensioenfederatie vindt deze reparatiewet niet ver genoeg gaan en vroeg daarom aan het ministerie van SZW te werken aan een

specifieke regeling voor pensioenfondsen. Op dit moment voldoet het bestuur aan de gestelde criteria. Op het moment dat er

sprake is van herbenoeming of een benoeming van een nieuw bestuurslid zal vooraf gecheckt worden of het (beoogde)

bestuurslid aan de wet bestuur en toezicht voldoet, in bijlage 1 van het jaarverslag is een overzicht van nevenfuncties van het

huidige bestuur opgenomen.

2.6.4 Activiteiten van het pensioenfonds

Het pensioenfonds beperkt zIjn activiteiten tot het uitvoeren van de pensioenregeling en het verrichten van werkzaamheden die

daar rechtstreeks verband mee houden. Er is een verklaring beleggingsbeginselen, dle onderdeel vormt van de Actuariële en

Bedrijfstechnisd,e Nota (ABTN). De uitvoeringstecttnische afspraken tussen bestuur en uitvoeringsorganisalle zijn vastgelegd in

een dienstverleningsovereenkomst.

Het bestuur is onafhankelijk en weegt de belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten

organisaties op een zorgvuldtge en evenwichtige wijze tegen elkaar af. Het College van Belanghebbenden voorziet het bestuur

hierbij vooraf van advies. Jaarlijks wordt door het bestuur achteraf verantwoording afgelegd aan het College van

Belanghebbenden.

2.6.5 Intern toezicht

Het intern toezicht Is vormgegeven via een visitatlecommlssle. De visltatiecommissle heeft als opdracht om minimaal eens per drie

jaar het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds kritisch te bezien. De leden zijn op geen enkele wijze betrokken bij

het functioneren van het pensioenfonds.

De visitatlecommissie rapporteert na afronding van de visitatle aan het bestuur.

In 2011 is er geen vlsitatie uitgevoerd. De laatste vond plaats in 2010.

Het bestuur herkent zich In het rapport en ondersteunt de aanbevelingen van de visitatlecommissie. Mede naar aanleiding van het

visitatlerapport heeft het bestuur een stappenplan opgesteld aan de hand waarvan ze aan de slag zijn gegaan met de

aanbevelingen.

Hoofdlijnen van het visitatierapport 2010 en de acties van het bestuur

• Het bestuur van het pensioenfonds kijkt scherp naar de kwaliteit van de bestuursondersteuning en heeft te maken gehad met

incidenten in de uitvoering van de pensloenadministratte. Hierdoor voelt het bestuur zich genoodzaakt om nauwgezet toe te

zien op operationele zaken. waardoor het bestuur onvoldoende toekomt aan beleidsmatlge Issues. Het bestuur realiseert zich

terdege dat het noodzakelijk Is om onderwerpen als de toekomst van het fonds, govemance, risicomanagement en

professionalisering te adresseren.

Het bestuur heeft In 2011 de onderwerpen govemance, nsicomanagement en professionaliserlng op de agenda gezet en

besproken in meerdere bestuursvergaderingen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om vanaf 1juli 2012 bestuursondersteuning

niet langer bij Syntrus Achrnoa af te nemen.

1 KPMG Audit
Staatsbiad van het Konlnk,iik der Nederlanden 2011 nr. 275.
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• Daarnaast is er een spanningsveld tussen de benodigde en de beschikbare tijd van bestuursleden voor het
bestuurslidmaatschap. Het bestuur is zich ervan bewust dat er op een groot aantal terreinen stappen moeten worden gezet.
Gezien de veelheid en complexiteit van de voortiggende vraagstukken, heeft de visitatiecommissie het bestuur geadviseerd
een stappenplan op te stellen om de beleidsmatlge issues systematisch en op grond van een prloriteitsstelling aan te pakken.

Er is een jaailcalender opgesteld met onderwerpen die aan bod moeten komen en wanneer deze op de bestuurstafel worden
geagendeerd.

• Ten aanzien van het verrnogensbeheer heeft het bestuur gekozen voor een passieve strategie die past bij de omvang en
situatie van het fonds. Het bestuur moet nog wol een slag maken, waarbij naar hot oordeel van de visitatlecommissle een
eventueel in de stellen belegglngscornrnissie een rol kan spelen om een verdere vordiepingsslag te kunnen realiseren.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen boleggingscommissie op to richten. De reden hiervoor is dat het gehele bestuur
verantwoordelijk is voor hot beleggingsbeleid en het bestuur kiest ervoor om in de bestuursvergaderlngen te besluiten over het
beleggingsbeleid. Wel Is erin 2011 een tijdelijke commissie In het leven geroepen om een verdiepingselag te kunnen maken
rondom de OIF-discussie.

• Het bestuur heeft besloten om in plaats van een deelnemersraad en verantwoordingsorgaan, een coilege van
belanghebbenden in te stellen. Tot op het moment van de vlsitatie was dit orgaan nog niet bemenst. De visitatiecommlssle
vindt het van het grootste belang dat een personele invulling op Korte termijn plaatsvindt.

In 2011 Is het College van Belanghebbenden van start gegaan en bemenst met vier personen. Er is verder actief gezocht naar
een vertegenwoordiger voor de gepensioneerden/gewezen deelnemers en een vertegenwoordiger voor de werkgevers.

2.6.6 Zelfevaluatle bestuur

Bij zelfevaluatle gaat om het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden afzonderiic. Doel van
de zelfevaluatie Is de kwaliteit van het bestuur In stand te houden en/of te verbeteren. Het bestuur heeft begin 2012 besloten om
jaarlijks een zelfevaluatie te houden over het functioneren van het gehele bestuur.

2.6.7 Compliance

Onder compliance wordt het geheel van maatregelen verstaan dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van
externe wet- en regelgeving, alsmede op interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van
het pensioenfonds wordt aangetasL

Het pensioenfonds hecht belang aan een deugdelijk pensioenfondsbestuur en een goede naleving van interne en externe regels.
Het pensioenfonds ziet compliance als een onmisbare schakel in de missie om de belangen van deelnemers optimaal te
behartigen en beschikt daarom over een cornpliance program.

Compllance program

Het compliance program beschrijft de werkwijze van het pensioenfonds inzake compliance en de bijbehorende structuur. Het
compliance program bevat de uitgeschreven principes, taken en verantwoordelijkheden inzake compliance voor het
pensioenfonds. Het document belicht het belang dat het pensioenfonds hecht aan de inrichting en inbeddlng van compliance en
sluit aan bij de kemwaarden van het pensioenfonds. Het bestuur van het Pensioenfonds Recreatie legt over compliance
verantwoording af aan het College van Belanghebbenden, eens in de drie jaar aan de visitatlecommlssie en door middel van dit
jaarverslag aan alle betrokkenen.

Er zijn geen overtredingen ten opzichte van de compliance bekend.

Het compliance program zal in 2012 worden herzien en aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de compliance officer
In het rapport over de naleving van de gedragscode 2011.

KPMG Audit
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2.6.8 NalevIng van de gedragscode

Het pensioenfonds heeft een gedragscode die wordt nageleefd door de leden van het bestuur. Doel van deze gedragscode is het

stellen van regels en richtlijnen teneinde belangenconhlicten tussen het pensioenfonds en betrokkenen in privé te voorkomen.

Daarnaast staat in de gedragscode hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijke Informatie van het pensioenfonds. De

gedragscode bevordert de transparantie en zorgt ervoor dat afle betrokkenen, ook voor hun eigen bescherming, duidelijk weten

wat wel en niet geoorloofd Is. Elke betrokkene verklaart schriftelijk de gedragscode te zullen naleven. De

compliancewerlczaamhoden worden sinds 2012 uitgevoerd door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP. De

compliance officer beoordeelt de correcte naleving van de gedragscode door alle betrokkenen jaarlijks een vragenlijst te

verstrekken en te rapporteren over de naleving. Het bestuur heeft begin 2012 besloten om over 2010 geen compliance rapport
meer te laten opstellen. De rapportage Inzake naleving van de gedragscode over 2011 Is In 2012 door het bestuur besproken. De

compliance officer geeft in het rapport aan dat de gedragscode over 2011 Is nageleefd door alle verbonden personen. Daarnaast

doet de compllance officer een aantal aanbevelingen welke door het bestuur in 2012 zullen worden opgepakt.

Aanbevelingen naleving Gedragscode

• Creëren van bewustwording binnen het pensioenfonds over het belang van de naleving van de Gedragscode;
• Duidelijkheid bieden wanneer bepaalde dingen gemeld moeten worden en bij welke persoon dit moet worden gedaan. Bij

voorkeur wordt dit In een duidelijk overzicht beschikbaar gesteld aan Verbonden Personen;

• Aanpassing van het Compliance Program. Het pensioenfonds heeft er voor gekozen de werkzaamheden van de Compliance

Officer te beperken tot het jaarlijks verzenden, controleren en In ontvangst nemen van da Verklaring inzake de Gedragscode

en het rapporteren over de naleving van do Gedragscode. Deze werkzaamheden zijn beperkter dan genoemd In het
Cornpliance Program:

• Uitbreiding van de toepassing van de Gedragscode door meer betrokkenen als Verbonden Persoon aan te wijzen. Gedacht

kan worden aan leden van het College van Belanghebbenden, bestuursondersteuning en toehoorders bij de
bestuursvergaderingen.

• Compliance breder aan te pakken dan de naleving van de Gedragscode door onder andere de naleving van wat- en

regelgeving te toetsen. Dit zou onderdeel kunnen uitmaken van het risicomanagement.

2.6.9 Deskundigheid

Het bestuur hecht er groot belang aan dat het pensioenfonds op deskundige wijze wordt bestuurd.

Daarom volgen de bestuursleden specifieke pensioenopleidlngon. Er Is geregeld een bestuurslid aanwezig bij

themabijeenkomsten van de Pensioenfedoratle, van Syntrus Achmea, van DNB en de Autoriteit FinancIële Markten (AFM).

AanscherpIng toetsing deskundigheid

Per 1januari2011 geldt de nieuwe Beleidsregel deskundigheid. Bestuursleden van pensioenfondsen krijgen hierdoor te maken

met aangescherpte deskundlgheldselsen. De Pansloenfoderatie heeft een uitgewerkt Plan van Aanpak Deskundig en Goed

Pensioenfondabestuur opgesteld. In 2010 heeft de visitatlecommissie opmerkingen gemaakt over het deskundlgheldsniveau van

het bestuur. Het bestuur heeft hierop de benodigde actie ondernomen. Het bestuur heeft een deskundigheidspian opgesteld.ln dit

kader hebben alle bestuursleden In 2011 een kennistoets gedaan. Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken welke kennis al

voldoende aanwezig is en op welke punten nog opleiding nodig is. Daarnaast werkt het bestuur aan een lijst van benodigde

competenties en wordt er een proflel opgesteld voor do functie van bestuurslid en de functie van voorzitter.

2.6.10 Rlsicobeheer

Pensloenfondsbesturen moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving en controle hebben over alle risico’s die zich voordoen. De

Pensloenwet verplicht het bestuur tot het treffen van maatregelen voor een lntegere en beheerste bedrijfsvoering. Deze

verplichting gaat verder dan de gedragscode die het bestuur nu al heeft. Het gaat om een risicobeleid, waarbij Integriteltrisico’s en

ook andere risico’s In kaart worden gebracht. DNB hanteert hiervoor het FIRM-model met een beschrijving van tien

risicocategorleën. FIRM staat voor Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode.
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Het pensioenfonds heeft in 2011 een start gemaakt met rialcomanagement op basis van een bedrijbrede. uniforme en integrale

rlsicomanagementmethodiek. Daardoor kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt ten aanzien van het gewenste geheel van

beheersmaatregeten, welke bijdragen aan het ‘in control’ zijn als pensioenfonds. Het pensioenfonds maakt daarbIj gebruik van

een dynamisch risicobeheerraamwerk, gebaseerd op de FIRM-methodiek van DNB. Door het op stnicturele wijze en uniform in

kaart brengen van de rlslcos en van de effectiviteit van de getroffen boheersmaatregelen, heeft het pensioenfonds inzicht in de

mate waarin het zijn organisatie beheerst. In 2012 zal het raamwerk worden afgerond en wordt begonnen met het verder actueel

houden van het raamwerk. Bovendien zullen, als gevolg van de uitbesteding van de pensioenadministratie, de beschrijving en de

beheersmaatregelen ten aanzien van do risicocategorieën worden herzIen.

Rislcocategorfeën

Hierna volgen de belangrijkste risboos en de wijze waarop deze risico’s worden beheerst, gebaseerd op de FIRM-methodiek van

DNB. In deze methodiek worden tien risicocategorleën onderscheiden:

1 Matching./rentensico.

2. Marktrlslco.

3. i<redietnsico. KPMG Aucjjt
4. Verzekenngstechnisch risico. n ocument waarop ons rapport d ci5. Omgevingsrisico.

6. Operationeelrlslco. 25 JUNI 20127. Uitbestedingsrisico (ten aanzien van vermogensbeheer en pensioenbeheer).

8. IT-risico.

9. lntegritoitsrisico. (mede) betrekking heeft.
10. Juridisch risico. Paraaf voor identificatjedoej

KPMG Accountants

Deze rlslcocategorieën zijn opgenomen In hoofdstuk 5 van de ABTN en worden in de jaarrekening verder uitgewerkt.

2.7 Communicatie

2.7.1 Inleiding

De pensioenfondsen hadden in 2011 volop aandacht van de media. De verslechtering van de financiële positie bij veel

pensioenfondsen en berichtgeving over mogelijke ingrepen zoals korting van pensioenen bij een aantal pensioenfondsen bleven

zorgen voor onrust bij gepensioneerden en deelnemers. Het bestuur heeft met belanghebbenden gecommunlceerd over de

genomen maatregelen en de mogelijkheid tot korten door middel van een nieuwsbrief en de website.

2.7.2 Communicatleactiviteiten

Het pensioenfonds besteedt aandacht aan goede en heldere communicatie over het beleid, oritwikkekngen op pensioengebied en

de gevolgen voor deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

In 2011 heeft het pensioenfonds onder meer de volgende acties gerealiseerd:

Nieuwsbrief

In maart 2011 Is de nieuwsbrief naar actieve deelnemers en uitkeringsgerechtigden verstuurd. In de nieuwsbrief was veel

aandacht voor de financiële situatie van het pensioenfonds, maar ook de reglementswljzigingen zijn gecommunlceerd.

Ook de wobsite www.recreatlefondsen.nl is als centraal communicatiomiddel extra onder de aandacht gebracht

Dekkingsgraad

Maandelijks communiceert het pensioenfonds via haar website de laatste ontwikkelingen met betrekking tot haar dekldngsgraad.
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2.7.3 Externe ontwikkelingen

Samen sta je sterk

Op 1 maart 2010 startte onder de slogan ‘Jouw Pensioenfonds. Samen sta Jij sterk!’ de VS-publiciteitscampagne van de
bedrijfstakpensioenfondsen. Er Is een site en er zijn advertenties verschenen In kranten en op populaire Intemetsites. Door het
pensioenfonds is ervoor gekozen om gebruik te maken van de banner dle vanuit de campagne werd aangeboden. De banner van
de campagne is geplaatst op de site van het pensioenfonds, zodat bezoekers gemakkelijk meer Informatie kunnen verkrijgen over
de campagne.

Pensloenregister

Begin januari 2011 Is het Pensloenregister van start gegaan. Op de website www.rniirrnensioenoverzicht.nl kan elke burger een
overzicht krijgen van de door hem of haar opgebouwde en op te bouwen pensloenaanspraken bij pensioenfondsen,
pensloenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Consumenten, pensloenuitvoerders en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) zijn positief over het Pensloenregister. Het pensioenfonds heeft in 2010 gezorgd dat bij de start van het Pensloenregister
de gegevens van het pensioenfonds automatisch werden doorgeleverd.

In 2011 hoeft 23,9% van de actieve deelnemers en gewezen deelnemers van het pensioenfonds een opvraag gedaan bij het
Pensioenregister.

2,7.4 Communicatiebeleld

Communicatie is een komtaak die terugkomt in alle processen binnen het pensioenfonds. Het is een proces tussen twee of moer
partijen of personen en Is van belang voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds. De belangrijkste doelgroep zijn de
(gewezen) deelnemers en pensloengerechtigden. Daarnaast vormen de aangesloten werkgevers een belangrijke doelgroep: zij
hebben Immers de uitvoering van de pensloenregeling aan het pensioenfonds opgedragen.

Het pensioenfonds besteedt aandacht aan goede en heldere communicatie over het beleid, ontwikkelingen op pensloengebied en
de gevolgen voor IndMduele deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Het beleid Is vastgelegd in een
communicatiebeleldsplan. Daarnaast werkt het pensioenfonds de jaarlijkse doelen uit In een communlcatiejaarplan. Hierin staat
welke specifieke communicatleactivitelten voor de verschillende doelgroepen zijn gepland én op welke trends en ontwikkelingen
het pensioenfonds dat jaar nader Ingaat. Het communicatlejaarplan wordt jaarlijks besproken binnen het bestuur. Onderdeel van
de communicatlemiddelen is het jaarverslag, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde en te voeren beleid.

Vislesessle

In de zomer van 2011 is het bestuur gestart met een nieuw communicatlobeleidsplan voor 2012 tot en met 2014. Door middel van
een zogenaamde visiesessle heeft een afvaardigIng van hot bestuur de visie op het gebied van communicatie vastgesteld.
En is er eind 2011 gestart met het schrijven van het communlcatiebeleidsplan. Dit communicatlebeleidsplan is in 2012 besproken
en door het bestuur vastgesteld.

2.8 Toezichthouder AFM en DNB

2.8.1 Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM Is als toezlchthouder belast met het bevorderen van een zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten,
waaronder het bewaken van de informatie die pensioenfondsen verschaffen ten aanzien van juistheid en begrijpelijkheld.

De AFM heeft In 2011 een zogenaamde ‘self assessment aan het pensIoenfonds verstuurd. Hierin verzocht de AFM Informatie te
geven over de wijze waarop communicatie aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden plaatsvindt. De conclusie
dle de AFM hieraan verbond is dat er nog ruimte is voor het doorvoeren van verbetenngen, maar dat de Informatieverstrekking op
hoofdlijnen toereikend Is. De aanbevelingen van AFM zijn besproken door het bestuur en meegenomen in de uitingen van het
pensioenfonds.
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Vooruitlopend op evaluatie al aanpassingen in praktijk communicatie (mede) betrekking heeft
in 2011 is de doeltreffendheid van de informatlebepalingen in de pensloenwetgeving onderzocht. Hiel tijkti$)r identificatie elei n:
pensioenuitvoerders de informatiebepaflngen over het algemeen goed naleven. Uit het onderzoek — . —

bepalingen te gedetailleerd zijn. Ook is het verplichte taalgebruik te lastig en de verplichte hoeveelheid informatie is te omvangrijk.

Het toesiagenlabel bijvoorbeeld Is bedoeld om deelnemers snel inzicht te geven In de mate waarin het pensioenfonds hun

pensioen naar verwachting kan verhogen. Een zeer grote meerderheid van de pensioenfondsen vindt het toeslagenlabel

onduidelijk. Het label Is onbegrijpelijk voor deelnemers en zorgt voor schijnzekerheid. Ook de toezichthouder. de Autoriteit

Financiële Markten (AFM), liet zich negatief over het label uit. Begin 2011 gaf minister Kamp daarom al aan dat pensioenfondsen

zelfde afweging mogen maken of het toeslageniabel bruikbare informatie biedt of eerder tot verwarring leidt De AFM zal niet

handhavend optreden als een pensioenfonds het toesiagenlabel niet opneemt.

Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om In 2011 het toesiagenlabel niet weg te laten om de verzending van het UPO 2011

niet te vertragen. Vanaf 2012 wordt het toeslagenlabel weggelaten in de communicatie, er Is een alternatieve tekst over verwachte

toesiagverienlrig opgenomen In de verplichte communicatie-uitingen.

Pensioenfondsen moeten bij het informeren over de toeslagverlening ook een zogenaamde voorwaardelijkheidsverkiaring

gebruiken. De teksten daarvoor zijn voorgeschreven. Minister Kamp heeft per 1 april 2011 de regels gewijzigd. Een

pensioenfonds hoeft afwijkingen van de voorgeschreven teksten In persoonlijke uitingen niet meer vooraf aan de AFM voor te

leggen. Afwijkingen van de voorgeschreven teksten in reglementen zijn echter niet meer toegestaan. Het pensioenfonds heeft

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de standaardteksten om de teksten begiljpelljker te maken.

Naar aanleiding van het evaluatieonderzoek worden de Informatiebepalingen in de wet aangepast Het is de bedoeling dat de

aangepaste informatlebepailngon tegelijk Inwerking treden met de wijzigingen in de pensloenwetgeving dle uit het

pensloenakkoord voortvloeien.

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht

in 2011 Is door de AFM het onderzoek ‘Kosten pensioenfondsen verdienen moer aandacht’ gepubliceerd. Dit betreft een

verkennend onderzoek naar de hoogte van administratie- en beleggingskosten van pensloenregelingen bij pensioenfondsen in

Nederland. De belangrijkste bevindingen luiden:

• Kosten hebben een grote Invloed op het oudordomspensloen.

• De kosten van pensioenfondsen van gelijke omvang verschillen sterk, zeker de administratiekosten.

• Vooral kleine tot middelgrote pensioenfondsen kunnen nog kosten besparen door schaalvoordelen te benutten en regelingen

tegelijk te vereenvoudigen.

• Veel pensioenfondsen rapporteren niet alle kosten.

Naar voren komt dat het rapport zich vooral richt op het hebben van zicht op de daadwerkelijke belegglngskosten.

Het bestuur ondersteunt do opvatting van AFM dat kostentransparantie belangrijk Is en hoeft de pensloenuitvoerder en

vermogensbeheerder verzocht om een zo volledig mogelijk kostentransparantie op te leveren.

In de paragraaf 3.4 worden de kosten voor pensloenuitvoering en verrnogensbeheer verder gospeclflceerd.

2.8.2 De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB Is als toezichthouder belast met het prudentioei toezicht Dit toezicht richt zich op de financiële stevigheid van financiële

ondernemingen. Doel is bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Het pensioenfonds legt structureel ale wijzingen

in statuten, reglementen. ABTN en de jaarstukken voor aan DNB.

Het pensioenfonds heeft DNB verder met de voorgeschreven rapportages periodiek geinfom,eerd over de financiële situatie van

het pensioenfonds.

Contact met DNB

in het versiagjaar heeft DNB het pensioenfonds geen bezoek gebracht. Het laatste bezoek van DNB aan het fonds vond plaats in

2007.
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Er zijn geen dwangsomrnen of boetes opgelegd aan het pensioenfonds. Ook heeft DNB geen aanwijzingen gegeven, geen
bewindvoerder aangesteld of bevoegdheldsuitoefening van organen van het pensioenfonds gebonden aan toestemming. Van
DNB heeft het pensioennds in 2011 verschillende brieven ontvangen inzake opdat moment actuele thema’s voor
pensioenfondsen. Er Is met DNB gecorrespondeerd over de evaluatie herstelplan en over het verzoek om gebruik te maken van
de adempauze voor de kostendekkende premie 2012 (20,5%).

Financieel crlslsplan

Tijdens een bijeenkomst voor bestuurders van pensioenfondsen op 21 september 2011 introduceerde DNB een financieel
crisisplan. Naar de mening van DNB waren veel pensioenfondsen tijdens de kredietcrisis nameujk onvoldoende voorbereid op een
scenario waarin de dekkingsgraad snel verslechterd. Alle pensioenfondsen moeten als onderdeel van de actuariëie en
bedrijfstechnische nota (abtn) een financieel crisispian opstellen. Een nieuwe beleidsregel stelt de deadline daarvoor op 1 mei
2012.

Het bestuur is hier begin 2012 mee aan de slag gegaan. Op 16 februari en 27 maart 2012 werden themasessies georganiseerd
over het crisispian, waarna het eind april2012 aan de ABTN is toegevoegd.
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Om het aan de in paragraaf 1.2.2 omscireven doelstelling te voldoen Is een solide financieel beleid belangrijk. Het bestuur

gebwlkt hiervoor de beleidslnstrumenten flnancleringsbeleid, toeslagenbeleid en belegglngsbeleid.

in dit hoofdstuk komen deze drie instrumenten aan de orde. Daarnaast geeft het bestuur inzicht in de actuariële analyse.

3.2 Financieringsbeleid

Het bestuur heeft het premiepercentage voor 2011 vastgesteld op 19,4% (vanaf 2012: 20,0%) van de pensloengrondsiag. Hiervan

kan de werkgever op grond van artikel 46 lid 2 van het pensioenreglernent de helft op het loon van de deelnemer Inhouden. De

premie wordt niet lager vastgesteld dan de gedempte kostendekkende premie.

3.3 Toeslagenbeleid

Het bestuur beslist jaarlijks oren In hoeverre de ingegano pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd worden

door het verlenen van een toeslag. Het pensioenfonds verleent alleen een toeslag voor zover de beschikbare financiële middelen

van het pensioenfonds dit naar het oordeel van het bestuur toelaten. Bij deze beoordeling houdt het bestuur rekening met het

schriftelijk advies van de actuaris. Hot bestuur streeft ernaar jaarlijks per 1januari een toeslag te verlenen. Voor de actieve

deelnemers is dit maximaal gelijk aan de loonontwikkeling van de CAO voor do verbjfsrecreatie, zweminrichtingen en

buitensportactiviteiteri. Het bestuur wil ook de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers

jaarlijks verhogen. Deze verhoging is maximaal gelijk aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Het gaat

om het consumentenpnjsindexdjfer alle huishoudens afgeleid over de periode 1 oktober van het voorafgaande jaar tot 1 oktober

van het huidige jaar. Deze toeslag mag echter nooit hoger zijn dan de toeslag voor de actieve deelnemers.

De toeslagen zijn voorwaardelijk en worden gefinancierd uit overrendementen. Het pensioenfonds vormt geen

bestemmingsresorve voor toeslagen en berekent geen premie om de toeslagen te financieren.

Het bestuur heeft besloten om gezien do financiële positie van het pensioenfonds zowel de tot en met 2010 opgebouwde

pensioenaanspraken van de actieve deelnemers als van gewezen deelnemers per 1januari 2011 niet te verhogen. De lopende

uitkeringen zijn ook niet verhoogd per 1januari2011. Het fonds betaalt de toekomstige verhogingen van het pensioen uit

boleggingsrendement. Er is door eerdere verhogingen en do verwachting voor de komende jaren niet automatisch ook recht op

verhogingen in de toekomst. Het pensioenfonds bevindt zich in een situatie van onderdokking. Zie ook herstelplan paragraaf.

3.4 Kosten uitvoering

3.4.1 Kosten uitvoering Pensloenbeheer

Het bestuur maakt voor de uitvoering van de regeling diverse kosten. Do kosten van pensioenbeheer bedragen voor 2011

2.256.000 euro. Omgerekend is dit € 138,10 per deelnemer en gepensioneerde.

Het pensioenfonds kent een grote groep Inactlove deelnemers. Als de kosten voor pensloenbeheer berekend worden over alle

deelnemers actief en inactief komen de kosten op € 43,08 per deelnemer.

Het fonds kent een grote In- en uitstroom, vooral In de zomerperiode, In deze berekening is de eindstand 2011 gebruikt.
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Het bedrag aan uitvoeringskosten voor het pensioeribeheer bestaat uit

- Kosten deelnemer en gepensioneerde € 1.009.000

- Werkgeverskosten €359.000

- Kosten bestuur €84.000

- Kosten beheer € 804.000

- Projectkosten €0

Hieronder een korte toelichting van bovenstaande kosten.

De kosten van de deelnemers en gepensioneerden hebben betrekking op alle werkzaamheden die In de pensioenadministratle

moeten worden verricht om de aanspraken Juist te administreron en de deelnemer volledig to Informeren. Denk hierbij aan de

pensloentoekenningen, betalen uitkeringen, verwerken waardeoverdrachten, afkoop, helpdesk, communicatie met deelnemers en

gepensioneerden.

De werkgeverskosten hebben betrekking op de activiteiten die voortvloeien uit de contacten met de werkgever. Het gaat om

kosten voor de aanlevering en verwerking van de werknomorgegevens, de aanmaak van premienota’s en de premie-Incasso,

helpdesk werkgever, communicatie met werkgever. Hierbij horen ook de kosten voor het aansluiten van nieuwe werkgevers.

De kosten bestuur hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdend met de bestuursorganen.

De vergoedingen bestaan uit vacatiogeld, vergoeding van reis- en verblijfkosten, overige kosten bestuur en overige

bestuurskosten 2011

De kosten beheer hebben betrekking op kosten verbonden aan het besturen van het fonds, hot secretariaat van het bestuur en

adviseurs. Ook vallen hieronder de kosten verbonden aan hot toezicht van DNB, AFM, actuaris, accountant, financieel beheer en

Juridische kosten.

De kosten van projecten waren In 2011 nihil.

3.4.2 Kosten uitvoering Vermogensbeheer

Onderstaande tabel geeft een inschatting van de indirect vermogensbeheerkosten gedurende 2011 op basis van het gemiddeld

belegd vermogen over 2011 en de beheerkosten zoals opgenomen In de IMA met BiackRock.

Gemiddeld belegd Boheerkosten Geschatte beheer.
Fonds vermogen 2011 In bps kosten 2011

MSCI U.S. Equity Index Fund B € 23.161.654 0,07% €16.213

MSCI Emerging Markets Free Fund B € 5.609.049 0,35% € 19.632

MSCI Equity Index Fund B-Japan €4.170.117 0,07% €2.919

MSCI Europe Index Fund 8 €25.920.261 0,07% € 18.144

MSCI Pac-Rim ex-Japan Equity Index Fund B € 2.119.177 0,07% €1.483

IShares Russeil 2000 Index Fund €4.893.446 0,20% €9.787

MSCI EAFE Small Cap Furid €4.531.326 0,40% €18.125

BGI Liability Solutions € Fixed 2020-2029 Fund €30.494.662 Eerste €75 mln:
BGI Liability Solutions € Fixed 2030-2039 Fund €30.116.915 0,15%, volgende
BGI Liability Solutions BGI Uabilify Solutions LSF EUR €75 mln: 0,12%
Fixed 2040-2049 €92.209.207 en daarna

Totaal LDI fondsen € 152.820.784 ‘ €205.321

Euro Government Bond Index €6.974.697 0,07% €4.882

Euro Corporate Bond Index € 19.358.541 0,07% €13.551

Totale geschatte kosten vermoensb)I1E] € 310.057
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3.5

3.5.1 ALM-studie

Het pensIoenfonds laat regelmatig een AIM-studio uitvoeren. In 2011 is een ALM-studie uitgevoerd door Ortec. Een ALM-studie

heeft als doel een bestuur inzicht te geven in de gevolgen van beleldskeuzes op het gebied van beleggingsbeleid.

Op 31 januari 2011 heeft Ortec een eerste presentatie gegeven om de uitgangspunten voor de ALM-studie vast te stellen.

Op 21juni 2011 heeft Ortec een elndpresentatie gegeven met de uitkomsten van de ALM-studie.

In de studie Is gerekend met twee scenario’s, met de modellen van Ortec met een rentevisle en met de DNB-economie’ zonder

rentevisie. Er zijn grote verschillen in de uitkomsten met deze twee scenario’s (dekkingsgraad tussen 125% en 110%).

Er is uitgebreid gekeken naar de alternatieven op het gebied van beleggingsbeleid. Huidige situatie:
• 70% vastrentende waarden.

• 60% renteafdekking

• Retumportefeulle volledig aandelen

UItkomsten van de ALM-studie

Er Is gekeken wat er gebeurt met de dekkingsgraad en de risico’s bij het verlagen van het percentage vastrentende waarden. 10%

extra aandelen levert niet veel extra risIco op maar naar verwachting op termijn wel een betere dekkingsgraad.

Het relatieve effect van volledige renteafdekking is zeer gering, advies is dan ook om de huidige renteafdekking te behouden.

10% niet beursgenotoerd onroerend goed zorgt voor een risicoreductie, meer onroerend goed toevoegen heeft nauwelijks meer

effect.

Aanbevelingen

Aangezien het pensioenfonds In onderdekking zit kan de beleggingsmix niet zomaar veranderd worden. Binnen de bandbreedte is

wat ruimte om op onderdelen wat aan te passen. Hierdoor kan de verhouding vastrentende waarden en aandelen gewijzigd

worden naar 60%-40%. Het toevoegen van een nieuwe beleggingscategorie is op dit moment niet mogelijk, omdat hierdoor de

vereiste dekkingsgraad stijgt. Het advies van Ortec was om ook aanpassingen binnen de bandbreedte wel eerst af te stemmen

met DNB. De uitkomsten zijn meegenomen In het voorstel voor het beleggingspian 2012.

Het bestuur heeft besloten om contact op te nemen met DNB om na te gaan hoe zij denken om geringe aanpassingen door te

voeren in de beleggingsportefeullle naar aanleiding van de uitkomsten van de ALM-studie.

DNB heeft aangegeven dat, omdat SPR destijds bij inwerkingtreding van het herstelplan heeft gekozen voor een bepaald

risicoproflel, niet later gekozen kan worden voor maatregeien die het risico voor het pensioenfonds vergroten. Dit betekent dat het

pensioenfonds zolang ze zich In de situatie van onderdekking bevinden niets kan doen met de uitkomsten van de ALM-studie

omdat wijzigingen in het beleggingsbeleid op dit moment niet mogelijk zijn.
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De beleggingen zijn als volgt onderverdeeld:

Strategische asset allocatie - -

-

8.leggingscategoie Strategische w.ging Feitelijke weqing uitimo 2011

Vastrentende waarden

Euro Bedrljfsobllgatles 12,80% 7,30%
Euro Staatsobflgaties 5.20% 2,50%
BlackRock Long duratlon fondsen (LSF) 52% 64,50%
Aandelen

Aandelen Europa 11,10% 8,80%
Aandelen VS 9,80% 8,40%
Aandelen Japan 1,80% 150%
Aandelen Paciflc Rim Ex Japan 0,90% 0,70%
Aandelen Emerging Markets 2,40% 1,90%
Aandelen Small Caps 4,00% 320%

Overige beleggingen 120%
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Eind december 2011 lagen de allocaties naar Euro bedrijfsobligaties en BlackRock Long duratlon fondsen buiten de gestelde

bandbreedtes. De Euro bedrijfsobligaties waren onderwogen en de Long duration overwogen. Reden hiervoor is dat er prioriteit is

gegeven aan het In stand houden van de rentematch op 60%. Dit was met de Long duratlon fondsen van BiackRock alleen

mogelijk door middel van een overweging, waarbij het overgrote deel van de gelden is gealloceerd naar het BiackRock Long

duration fonds 2040-2049. Door toevoeging van het LDI fonds van BNP Paribas aan de portefeuille begin 2012, zijnde allocatles

naar beide beieggingscatego,ieën teruggebracht binnen de strategische bandbreedtes.

3.5.3 Terugblik ontwikkelingen financiële markten In 2011

2011 ken ruwweg worden onderscheiden in drie perioden die van elkaar afwijken voor wat betreft economisch klimaat, sentiment

en koersontwikkelingen op de financiële markten. De Europese schuldencrisis en het gebrek aan daadkracht van Europese

leiders waren de overheersende thema’s die als een rode draad door deze drie perioden heen liepen. Wijzigingen In economische

groei- en inflatieverwachtlngen volgden elkaar over het gehele jaar snel op. Dit resulteerde in een verhoogde, maar ook sterk

fluctuerende, volatiliteit op de financiële markten In 2011.

Aan het ben van 2011 leidden tekenen van een economisch herstel en oplopende Infiatledruk er nog toe dat de

kapitaalmarktrentes wereldwijd, komend vanaf een laag niveau, opriepen. Uitzonderingen In dit proces van economisch herstel

waren landen in de Europese periferie (Portugal, Italië, Griekenland. Spanje), die onder druk van Ingrijpende

overheidsbezuiniglngen, lage bedrljfsinvesteringen en inzakkende consumentenbestedingen over het gehele jaar een krimp

doorniaakten. De Arabische lente beleefde In deze periode een voorlopige climax met de omwenteling in Egypte en de

luchtaanvallen van de NAVO in Libië. Omdat de Arabische lente weinig invloed had op de pofltieke status qua tussen de

Arabische en westerse wereld, bleven de wereldwijde gevolgen beperkt tot een hogere olieprijs. Japan werd aan het eind van het

eerste kwartaal getroffen door een tsunami en een daaropvolgende nucleaire ramp. De gevolgen hiervan waren vooral voelbaar

voor de Japanse economie en aandelenmarkt.

De tweede periode vIel ongeveer samen met het derde kwartaal en werd gekenmerkt door een wereldwijde verslechtering van de

economische groeiverwachtingen en een algemene toename van de risicoaversle. De aanleIding tot de omslag in sentiment was

de verlaging tot ‘junk status’ van de rating op Griekse staatsleningen, ieidend tot een sterk oplopende Griekse kapitaalmarktrente

en als Indirect gevolg politieke omwentellngen in Portugal en Ierland. Hierdoor was er hernieuwde aandacht voor de gevolgen van

een Grieks faillissement voor het Europese bankwezen en de mogefljkheden van besmetting van landen als Spanje en Itatië. Het

uitblijven van een duidelijk plan en voldoende middelen om de Europese schuldencrisis vlot te trekken, leidde vervolgens ook in

italië en Spanje tot scherp opgelopen kapitaalmarktrentes. Ook werd in het derde kwartaal de rating van Amerikaanse

overheidsobligaties door ratingbureau Standard & Poors afgewaardeerd.
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De derde periode liep min of meer synchroon met het vierde kwartaal waarin op de flnancile markten een onevenwichtig herstel

werd Ingezet. Langzaam ontstond er hoop dat de Europese politiek onder hoge druk toch In staat zou zijn om de Europese

schuldencrisis aan te pakken. Het vertrouwen kreeg ook een steun in de rug door betere Amerikaanse macro-economische cijfers

en afnemende Infiatiedruk in de opkomende landen. De angst voor een wereldwijde recessie nam hierdoor af. De aanhoudend

zwakke economische cijfers van Europese landen en het verzwakkende economische beeld in Duitsland stonden hiermee in schril

contrast. Tot slot kregen de markten aan het einde van hot jaar een onverwachte Impuls door een rigoureuze maatregel van de

ECB. Do maatregel bood banken de mogelijkheid om tegen een rente van 1% en een minimaal onderpand, waarbij staatsleningen

van zwakke eurolanden ook geaccepteerd werden, voor een periode van diie jaar geld te lenen van de ECB. Europese banken

maakten massaal gebruik van deze kredietfaciliteit waarmee liquiditeit werd verbeterd en het eigen vermogen van banken werd

versterkt. Het bestuur heeft besloten om niet van hun beleid af te wijken ondanks de ontwikkelingen op de financiële markten. Het

beleid is uitgevoerd conform het strategisch beleidsplan 2011.

3.5.4 Ontwikkelingen In de beleggingsportefeullie

3.5.4.1 Aandelen

Aandelenmarkten begonnen het jaar nog positief onder invloed van een redelijk gunstig macro-economisch klimaat en robuuste

bedrijfsresultaten. Door de escalatie van de Europese schuldencrisis en angst voor een wereldwijde economische recessie

daalden de aandelenkoersen vervolgens sterk. Vanaf september hervonden beleggers enig vertrouwen in de aandelenmarkten,

vooral door tekenen van economisch herstel in met name de VS. De Amerikaanse aandelenmarkt uitgezonderd, was het herstel

op de aandelenmarkten echter onvoldoende om de verhezen voor het hele jaar goed te maken. Opvallend waren verder de

verschillen in behaalde rendementen tussen de verschillende regio’s: over 2011 behaalden de Amerikaanse aandelen in de

portefeuille een rendement van +5,4%, Europese aandelen daalden echter met 7,8% In waarde en vooral aandelen in opkomende

landen kenden een slecht jaar met een negatief rendement van 15,7% (alle rendementen in EUR).

Het verloop van een aantal belangrijke aandelenindices over de laatste jaren komt terug in onderstaande grafiek.

Marktontwikkelingen

- / / b / 1 # 1
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3.5.4.2 Staatsobligatles

De obligaties In de portefeuille behaalden door do risicoaversie op de financiële markten een duidelijk positief rendement over

2011. Toenemende onzekerheid bij beleggers in de tweede helft van 2011 zorgde voor een vlucht naar veilig geachte Duitse en

Nederlandse staatsleriingen. In dit klimaat daalde bijvoorbeeld do 20-jaars rente op Duitse staatsleningen fors, tot circa 2%. Het

laatste kwartaal kende een beperkte afname van de risicoaversie en een bescheiden stap richting normalisatie van de

renteniveaus. Maar per saldo daalde de rente fors in 2011. Als gevolg hiervan nam de waarde van de portefeuille aanzienlijk toe.

uiteenlopend van +3.7% voor kortlopendo beleggingen (BlackRock Euro Government Bond Index Fund) tot zelfs ruim ÷35% voor

de langlopende beleggingen (BlackRock Liability Solutlons Fund Flxed 2040-2049). De afkorting PIIGS staat voor Portugal.

Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. Het beleggingsfonds bezit staatsobligaties van de PIIGS landen (Spanje 1.12% en Italië

0,82% van de totale portefeuille). Eind 2011 bezat het fonds geen belang meer In Griekenland.

De ontwikkeling van de 10-jaars rente op een aantal Europese staatsobllgatles Is weergegeven In onderstaande grafiek.

10-jaars rente op obligaties
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3.5.4.3 Bedrljfsobllgatles

Bedjljfsobligalies waren in 2011 vergeleken met aandelen en staatsobligalies een relatief stabiele beleggingscategorie.

De rendementen binnen deze boleggingscategorie liepen weliswaar sterk uiteen, maar de diversificatle tussen sectoren beperkte

de volatilitelt in de portefeuille. Vooral vanwege de exposure naar staatsobligaties van landen In de periferie van Europa,

presteerden do financiële waarden vanaf de zomer slecht, maar lieten deze aan hot eind van het Jaar weer een scherp herstel

zien. Obligaties van nutsbedrijven en industriële ondernemingen profiteerden daarentegen over het gehele Jaar van stabiele

wistvoorultzichten. Per saldo sloten Europese bedrijfsobilgaties 2011 af met een bescheiden winst van 3,8%.

3.5.4.4 Valuta

Ook op de valutamarkten was de Europese schuldencrisis een dominante factor. Dit blijkt ook duidelijk uit onderstaande grafiek

die een forse daling laat zien van de Euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere valuta.
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3.5.5 Z-score en performancetoets

Op 24 april 1998 is de ‘Vrijstellingsregeling Wet Bedrijfspensioenfondsen’ officieel in werking getreden. Deze regeling is

uitgevaardigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft als belangrijkste doel ondernemingen

vrijstelling te verlenen van de verplichtstelling van deelname aan een bedrljfspensloenfonds Indien de beleggingsperformance van

het pensioenfonds ontoereikend Is. Om objectief te kunnen bepalen of het rendement afwijkt wordt jaarlijks de Z-score van het

fonds bepaald. Hierbij wordt het rendement (de performance) van het pensioenfonds en het rendement van de benchmark

vergeleken, en het verschil gedeeld door een factor die afhankelijk is van de samenstelling van het belegde vermogen (de

verhouding obllgatieslaandelen).

Op basis van artikel 5 lid 1 a Vrijstellingsregeling moet vrijstelling worden verleend als uit de performancetoets blijkt dat het feitelijk

behaalde beleggingsrendement van het bedrljfspensioenfonds in negatieve zin afwijkt van het rendement van de door het

pensioenfonds vastgestelde normportefeuille. Bij de performancatoets worden de Z-scores over een periode van 5 jaar opgeteld

en gedeeld door de wortel uit 5. Bij de uitkomst wordt een factor 1,28 opgeteld. Als de score lager is dan 0 mag een aangesloten

onderneming besluiten om elders een pensioenverzekering af te sluiten. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat elders een

gelijkwaardige pensioenregeling wordt afgesloten.

Volgens do vrljstellingsregellng zal de performancetoets voor dit jaar worden toegepast over de periode 2007 tot en met december

2011. Indien de uitkomst van de performancetoets lager valt dan 0,D0 (inclusief correctie van 1,28) kan een deelnemer vanaf 1

januari 2012 een verzoek indienen tot vrijstelling van deelname.

Over 2011 is een z-score behaald van 0,79. De performancetoets over de periode 2007 tot en met december 2011 bedraagt 0,85

Daarmee blijft de perforrnancetoets boven het vereiste minimum.

Jaar Z-score Perfonnancetoeta (inclusIef correctie 1,28)

2011 0.79* 0,85

2010 -028 0,57

2009 -0,27 0,64

2008 -0,02 0,43

2007 -0,83 0,57

• accountantscontrole toegepast.
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3.6 Actuariële analyse

2011 2010
EUR EUR

Premleresultaat
Prerniebijdragen 32.097 30.024
Pensioenopbouw 25.791- 23.192-
Mutatie technische voorziening voor pensioenuitvoeringskosten 463- 441-
Pensloenuitvoeringskosten 2.256- 1.781-

3.567 4.610
Interestresu Itaat
Beleggingsresulaten 39.120 20.512
Rentetoevoeging technische voorziening 3.174- 2.478-
Wijziging marktrente 52.466- 29.072-

16.520. 11.038-
Overige resultaten
Resultaat op waardeoverdractiten 5- 151-
Resultaat op kanssystemen (overige wijzigingen) 721 692
Resultaat op uitkeringen 2 10
Indexering en overige toeslagen 7-
Wijziging overige actuariële uitgangspunten 6.594-
Overige baten 518 83
Overige lasten 46- 277-

1.190 6.236-

Totaal saldo van baten en lasten 11.743- 12.664-
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3.7 Risicoparagraaf

3.7.1 Beleggingsrisico’s

Algemeen

Beleggen leidt per definitie tot blootstelling aan diverse soorten risico’s. Dit geldt ook voor het pensioenfonds. Hierbij moet vooral

gedacht worden aan risico’s die samenhangen met veranderingen In beurskoersen, rentetarieven, wisselkoersen,

debiteurenkwalitelt en liqulditeit. Deze risico’s worden door het bestuur beperkt door onder andere een duidelijke mandatering aan

de vermogensbeheerder, het laten uitvoeren van derlvatentransacties en het niet in de portefeuflle opnemen van bepaalde type

beleggingen.

Instrumenten en belegglngsrlchtlljnen

Voor het ,isicobeheer heeft het bestuurde beschikking over verschillende beleidsinstrumentan. Welke beleidsinstrumenten het

bestuur op welke manier zal hanteren, wordt bepaald op basis van uitvoerige analyses van de te verwachten toekomstige

ontwikkeling van de pensloenverpllchtingen en de beleggingen. Het betreft hierbij de gevolgen van de economische

ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. Voor deze analyses gebruikt het bestuur onder andere Asset-Liability

Managementstudies (ALM). In 2011 is een ALM-studie uitgevoerd (zie paragraaf 3.5.1>.

Op basis van de uitkomsten van deze analyses stelt het bestuur het beleggingsbeleld vast en formuleert zij, als afgelelde hiervan,

beleggingsrichtlijnen. De belegglngsrlchtlljnen zetten uiteen binnen welke grenzen en normen het beleggingsbeleld moet worden

uitgevoerd, en richten zich op het beheersen van de belangrijkste beleggingsrisico’s. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleld

van het pensioenfonds wordt ondermeer gebruik gemaakt van derivaten. In de volgende paragrafen gaan wij hier nader op In.

Gehanteerde derivaten In beleggingsportefeulile per 31-12-2011

Het pensioenfonds maakt gebruik van financiële derivaten bij het afdekkon van het valutarlsico. Bij de gedeeltelijke afdekking van

hot renterisico wordt gebruik gemaakt van ‘long duration fondsen die op hun beurt gebruik maken van denvaten.

Kredietrisico is één van de voornaamste risIco’s die verbonden zijn aan het gebruik van derivaten. Dit risicowordt beperkt door

alleen transacties aan te gaan met kredietwaardige partijen, en zoveel mogelijk te werken met onderpand.

Het pensioenfonds belegt momenteel aleen indirect In renteswaps via de Long Duration Fondsen van BlackRock. Hier zal op

korte termijn ook een Long Duratlon Fonds van BNP Paribas aan worden toegevoegd. Dit fonds belegt ook direct In renteswaps.

Ultimo 2011 had het pensioenfonds het valutarisico van de US Dollar, Japanse Yen, Britse Pond, Zwitserse Frank en Australlsctie

Dollar meer dan volledig afgedekt, maar passend binnen de bandbreedte via valutatermljncontracten. Voor het afdekken van deze

valutarisico’s heeft het pensioenfonds Kasbank aangesteld. Kasbank handelt op basis van door het bestuur vastgestelde

richtlijnen en mandaten.

3.7.2 Marktrlslco

Marktrlsico Is uit te splitsen in rentensico, valutarisico en prijs(koers)rislco. De betegglngsdoeistelllngen bepalen de strategie dle

het pensioenfonds volgt ten aanzien van het marktrisico. De totale marktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur

waardoor het bestuur inzicht heeft In hoeverre het marktrlsico zich bevindt binnen do door het pensioenfonds geformuleerde

beleldskeders en belegglngsrichtlijnen.

Het verloop van het pensloenfondsvermogen over 2011 is hleronderj
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3.7.2.1 Renterisico
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Het ronterisico Is het risico dat do waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensloonverplichtingen veranderen

als gevolg van veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid Is de ‘duratlon’. De duration geeft

aan met welk percentage do marktwaarde van vastrontendo portefeuille en de marktwaarde van de verplichtingen veranderen als

gevolg van een verandering in de marktrente.

Indien op balansdatum de duration van de beleggingen aanzienlijk korter is dan de duration van de verplichtingen is er sprake van

een zogenaamde ‘durationmismatch’. Bij een rentestijging zal de waarde van beleggingen minder snel dalen dan de waarde van

de verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur), met als gevolg dat de dekklngsgraad zal stijgen. Voor hot

pensioenfonds geldt dat bij de genoemde durationmismaich een rentedaling de waarde van de beleggingen minder snel stijgt dan

de waarde van do verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. Bij een grote durationmlsmatch Is de impact van

rentebewegingen op de dekkingsgraad van het fonds aanzienlijk.

Het beleid van het pensioenfonds is gericht op het verkleinen van de durationmismatch, door meer in langlopende obligaties te

beleggen ten koste van aandelen of kortlopende obligaties. Daarbij wordt, uit oogpunt van efflclency, ook gebruik gemaakt van

rentederivaten. Het bestuur heeft het rentedsico strategisch voor 60% afgedekt middels beleggingen in een aantal BlackRock

Long Duratlon Fondsen, een beleggingsfonds dat belegt in Europese staatsobligatles en een beleggingsfonds dat belegt In

bedrijfsobligaties. Om de duratlonmismatctt verder te verlagen hoeft het bestuur eind 2011 besloten om In 2012 een langlopend

Long Duration Fonds van BNP Paribas toe te voegen aan de portefeuile, om zo ook de langstlopende duratlon to matchen. Het

toevoegen van de LOl-pool van BNP Paribas vereist een lichte verhoging van het govemance budget, aangezien er nu rekening

moet worden gehouden met meerdere vermogensbeheerders. Het bestuur heeft gekozen voor een extra LD1-fonds bij BNP

Paribas vanwege de betere renteafdekking gezien de lange looptd van het fonds. Hierdoor loopt het fonds niet langer een

curverisico en is het makkelijker om 60% van het rentensico af te dekken.

Binnen de Long Duration Fondsen wordt gebruikt gemaakt van renteswaps om de duratlon (en dus rentegevoeligheid) van de

beleggingen te verhogen waardoor deze meer in lijn komt te liggen met die van de verplichtingen. De actuele mate van

renteafdekking wordt per maand gemonitored middels een separate rapportage.

Het afsluiten van rentederivaten kan ‘de duratlonmismatcti verkleinen, maar aan dit soort instrumenten zijn ook risico’s verbonden

(zoals liquiditeits- en krediet- c.q. tegenpartijnsico). Deze risico’s worden door de vermogensbeheerder binnen de betreffende

Long Duration Fondsen beheerst.

3.7.2.2 VaIutarlslco

Binnen de beleggingsportefeuilie wordt valutarisico gelopen in de aandelenportefeunle; de portefeuilles vastrentende waarden

beleggen strategisch alleen in euro-titels en kennen daarmee geen valutarisico. Het strategisch beleid is erop gericht om het

valutarisico van de aandelenbeieggingfondsen voor de US-doilar, Japanse yen, Britse pond, Zwitserse Franc en Australischo

dollar strategisch voor 100% af te dekken.
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De afdekkirig van het valutarisico wordt middels valutaterrnijncontracten vormgegeven. Deze aftiekking van het val utarlsico wordt
door Kasbank op passieve wijze op basis van mandaten uitgevoerd, waarbij de mate van afdekking maandelijks wordt
geëvalueerd en de afdekking, indien nodig, wordt bijgesteld. De feitelijke afdekking van de bovengenoemde valuta wordt
gebaseerd op de daadwerkelijk binnen de verschillende beleggingsfondsen aanwezige valutaposities.

In de volgende tabel geeft de afdekkingspercentages per valuta weer per einde 2011.

U50 10006%

.IFY 1000(1%

GBP 100 02%

CHF 100.58%

AUD

3.7.2.3
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Prijs(koers)risico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprljzen (veroorzaakt door factoren die samenhangen met een
indMduele belegging, de uitgevende instelling of geneneke factoren) wijzigingen in marktwaarden plaatsvinden. Wijzigingen in
marktomstandigheden hebben altijd direct Invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op
actuele marktwaarde. Waardewijzigingen worden onmiddellijk verwerkt in het saldo van baten en lasten. Door spreiding binnen de
portefeuille over meerdere beleggingscategorieën en beleggingstitels (dlversiflcatie) beheerst het pensioenfonds het prljsrlslco c.q.

7n% 4n% 10% 10% Ifl1%

JPY 130,00%

GBP 130,02%

CHF 130,58%

AUD 01,75%
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de waardeontwikkeling van de totale portefeuille. Het prijsrisico kan afgedekt worden door gebruik te maken van afgelelde

financiële Instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. In 2011 is er geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter

afdekklng van het prijsnsico.

3.7.3 Concentratierlsico

Grote belangen In bijvoorbeeld een onderneming kunnen leiden tot concentratierisico. Omdat het pensioenfonds de beleggingen

goed heeft gespreid en op passieve wijze laat beheren (waardoor de respedievelijke benchmarks zoveel mogelijk één op één

worden gevolgd) is er geen sprake van een noemenswaardige concentratlerisico binnen de beleggingen.

3.7.4 Kredietrisico

Kredlelrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van
tegenpartijen waarop zij vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven,

banken waar deposito’s worden geplaatst en marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenpositles worden

aangegaan.

Het kredietrisico van do debiteuren binnen de vastrentonde waarden beleggingen kan worden uitgedrukt in termen van

kredietratings.

De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de verdeling van de portefeuille vastrentende waarden over de verschillende

kredietratings per eInde december 2011

Ratlngverdellng obllgatlebelegglngen

MA 81,6%

AA 13,4%

A 3,3%

BBB 1,4%

Lager dan BBB en geen rating 0,3%

Totaal 100%

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico Is het sottlemenbisico. Dit heeft betrekking op het risico dat

partijen waarmee het pensioenfonds transacties is aangegaan, niet meer In staat zijn hun tegenprestatie te verrichten waardoor

het pensioenfonds financiële verliezen lijdt. Beheersing hiervan vindt plaats door het stoRen van limieten aan tegenpartijen en

alleen zaken te doen met kredietwaardige tegenpartijen. Door toevoeging van de LOl-pool van BNP Paribas zal da ratingverdeling

naar obligatiebeleggingen niet materieel veranderen; binnen de LOl-pool van BNP Panbas wordt belegd In obligaties met een

hoge kredietwaardigheid (grootste deel AAA en een deel AA rating).
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Onderstaande tabel geeft de top 10 van landen binnen de obligatieportefeuiile weer. Van de PIIGS (Portugal, Ierland Italië,

Griekenland, Spanje) landen Is er een allocatie aanwezig naar Spanje (1,12% van de totale portefeuille) en Italië (0,82% van de

totale portefeuole). Het pensioenfonds heeft geen belang in Griekenland uibmo 2011.

%van totale
Marktwaarde in

Top 10 landen obiigatieportefeuille portefeuille (eind
Euro (eind 2011)

2011)

Duitsland 5.932.827 2,00%

Frankrijk 5.647.409 1,91%

Spanje 3.313.109 1,12%

Italië 2.422.258 0,82%

Nederland 1.998.167 0,67%

Engeland 1.457.191 0.49%

EU Government Related 1.371.502 0,46%

Verenigde Staten 1.062.081 0,36%

Oostenrijk 747.595 0,25%

België 624.537 021%

Totaal 24.576.677 8,29%

3.7.5 Liqulditeitsrisico

Liquiditeitsnsico is het risico dat beleggingen niet tijdig enlof niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide

middelen, waardoor het pensioenfonds niet aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen. Dit risico wordt beheerst door ander

andere het vrijwel uitsluitend beleggen in zeer goed verhandelbara beleggingen en in het maken van een liquiditeitsprognose

waarbij rekening wordt gehouden met enerzijds de omvang en tijdstip van betalingen en anderzijds de verwachte directe

beioggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. in da komende jaren zuilen b het pensioenfonds de inkomende

premies het niveau van de uitkeringen overtreffen.

Vanaf 2012 ontvangt het bestuur per kwartaal een separate risicorappi iWartr1j-aef7dachtwordt besteed aan de hiervoor

besproken risico’s. Aan da hand van deze risicorapportages heeft het de actuele stand van zaken aangaande

deze risico’s en Is zij ook in staat om de vermogensbeheerders en Kasbank te contra erwi
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3.7.6 Overzicht risico’s (S1 tm SIO)

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de diverse risico’s binnen de door de DNB gehanteerde toezlchtskader

(worteiformule), de risicogrens, de werkeijke situatie per eind 2011 en per eind 2010 en een compliancecheck of er aan de

1 IOIV.NI CI I YVVI JL VIJIUC4 1.

Risico Risicogrens Werkelijke situatie per Werkelijke situatie per Wordt aan de

eind 2011 eind 2010 risicogrens voldaan?

Renterisico (Si) 60% en bandbreedte 616% van het 56,1% van het Ja, ultimo 2011 lag

+ / - 5% renterisico is afgedekt renterisico is afgedekt het percentage

renteafdekking
binnen de

strategische

bandbreedtes

Marktrislco op 30% en bandbreedte 24,6% is gealloceerd 31,1% is gealloceerd Ja, de allocatie naar

zakelijke waarden + / - 10% naar zakelijke naar zakelijke zakelijke waarden

(S2) waarden waarden bevindt zich ultimo

2011 binnen de

bandbreedtes

Valutarlsico (53) 100% afdekking van Valuta-afdekking: Valuta-aftiekking: Ja, eind 2011 waren

USD, GBP. AUD, USD: 100,08% USD: 100,00% alle hoofdvaluta

JPY en CHF met een JPY: 100% JPY: 100,00% volledig gehedged

bandbreedte van + / - GBP: 100,02% GBP: 99,98% naar de Euro

3% CHF: 100.58% CHF: 99,98%

AIJD: 101,75% AUD: 99,98%

Grondstoffenrisico Nvt Nvt Nvt Nvt

(54)

Kredletnsico (S5) Er is geen apart Eind 2011 is een Eind 2010 is een Nvt

beleid geformuleerd relatief groot deel van relatief groot deel van

inzake kredietrisico. de portefeuille de portefeuille

Het fonds corifomieert gealloceerd naar gealloceerd naar

zich aan de obligaties met een obligaties met een

beleggingsrichtlijnen hoge hoge

van het betreffende kredietwaardlgheid kredietwaardigheld

beleggingsfonds

Verzekeringstechnisch Nvt Nvt Nvt Nvt

risico (56)
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Llquiditeitsrisico (S7) Door het bestuur is Alle beleggingen die Alle beleggingen dle Nvt

geen risicogrens ultimo 2011 In de ultimo 2010 In de

gedefinieerd portefeuille worden portefeuille worden

aangehouden zijn snel aangehouden zijn snel

liquide te maken liquide te maken

Concentratlerisico Door het bestuur is Eind 2011 Is er Eind 2010 is er Nvt

(S8) geen risicogrens voldoende spreiding voldoende spreiding

gedeflnleerd aanwezig over aanwezig over

verschillende verschiliende

belegglngscategorieën beleggingscategoileën

, regio’s, sectoren en regio’s, sectoren en

kredietwaardigheden kredietwaardigheden

Operationeel risico De Er heeft gedurende Er heeft gedurende Ja

(S9) vermogensbeheerders 2011 op maand basis 2010 op maandbasls

rapporteren op rapportage plaats- rapportage plaats

maandbasls aan het gevonden aan het gevonden aan het

fonds fonds. Er zijn geen fonds. Er zijn geen

verklaringen verklaringen

ontvangen over de ontvangen over de

juistheid van de juistheid van de

rapportages rapportages

Actief risico (SlO) Niet van toepassing Ultirno 2011 wordt er Ultimo 2010 wordt er Ja, er wordt een

aangezien het fonds volledig passief volledig passief passieve

een passieve belegd belegd boleggingsstijl

belegglngsstijl voert gevoerd
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4 Uitvoering van de pensioenregeling

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangnjkste kenmerken van de pensioereqtii ahe pensioenfonds. Daarnaast

komen de wijzigingen In statuten en reglementen die in 2011 zijn goedgekeurda:7J
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pensioenregeling. De deelname gaat in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd 1s65 jaar.

Pensloengrondslag

De pensloengrondslag is het op hele euro’s naar boven afgeronde pensloengevend salaris minus de franchise dle voor

deeltljdwerkors naar evenredigheid wordt vastgesteld. IndIen de franchise groter Is dan het pensioengevend salaris, wordt de

pensloengrondslag op nul gesteld.

Pensloengevend salaris

Het pensloengevend salaris is het loon In de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), ten hoogste bedragend het

maximum premie dagloon (2011: €49.297), vermeerderd met het werknemersdeel in de premie, maar met uitzondering van het

genot van een ter beschikking gestelde auto.

Franchise

Een jaarlijks door het bestuur vastgesteld en op gehele euro’s afgerond bedrag geldend bij een volledig dienstverband. Het

bestuur stelt tevens jaarlijks de hoogte van de daarvan afgeleide per uur geldende franchise vast. De uurfranchlse voor 2011

bedraagt € 5,88.

Opbouwpercentage ouderdomspensloen

Het bestuur heeft, als gevolg van de gestegen levensverwachting. het opbouwpercentage per 1januari 2011 verlaagd van 2,15%

naar 2,0% van de pensioengrondslag.

PartnerpensioenlWazenpensIoen

De pensloenregellng voorziet In een regering voor partners op rislcobasis. De financierIng vindt dan ook plaats via jaarlijkse

rlslcopremles en niet via afgefinancierde of af te financieren aanspraken op de balans. Al Ingegane verprichtingen voor

partnerpensloenen worden wel direct afgefinancierd.

De pensloenregeling voorziet In een regeling voor wezenpensloen. De hoogte van het wezenpensloen Is 14% van het te bereiken
ouderdornspensloen. Bij beëindiging van de deelneming ontstaat een aanspraak op wezenpensloen over het opgebouwde

ouderdomspensloen.
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Premie

In 2011 bedroeg de premie 19,4% van de pensioengrondslag (2012: 20.0%). Hiervan betalen werkgever en werknemer beide de

helft.

Premievrljsteliing

Als een deelnemer een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, voorziet het reglement In een premlevrije opbouw. Voor de voortzetting

van de pensioenopbouw Is over dit Inkomensgedeelte geen bijdrage verschuldigd.

In onderstaande tabel is het verloop van de aantallen deelnemers weergegeven:

Verloop aantallen deelnemers
Arbeids

Deelnemers Gewezen ongeschikt. Gepensio
(excl. AO) deelnemers deelnemers neerden Totaal

Stand per 1Januari 2011 14.799 32.329 52 562 47.752

Toelredlnglhertoetredlng 6.908 1.596- - - 5.312

Pensionering 182- 250- 10- 422 20-

Arbeidsongeschiktheid 18- - 18 - -

Revalidering - - -

Overlijden 22- 68- 1- 6- 96-

Premlevrij gemaakt door ultdlenst 5.634- 5.634 - - -

Waardeoverdracht - - - -

Afkoop emlgratielkleln pensioen - - - 209- 209-

Beëindiging uitkering - - - 12- 12

Overige oorzaken - 39- - 1 38-

Stand per 31 december 2011 15.851 36.010 69 758 52.688
* in het jaarverslag 2010 zijn bij de gepensioneerden niet de mensen met een AOP of TOP uitkering opgenomen. Dit waren in

201064 AOP-ers en 15 gepensioneerden met een tijdelijk ouderdomspensioen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de aantallen deelnemers die bij het pensioenfonds zijn geregistreerd en voor wie in de jaren

2008, 2009, 2010 en 2011 premie is ontvangen.

Aantallen verzekerden waarvoor wordt bijgedragen

2011 2010 2009 2008

Aantal verzekerden 15.851 14.799 14.686 14.169

;
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

2 5 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor Identificatjd tëind
KPMG Accountants
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4.3 Wijzigingen reglementen

Gedurende het jaar heeft het bestuur besloten om een aantal reglementswijzlglngen door te voeren. Alle reglementswljzigingen

zijn ter accordering voorgelegd aan het bestuur in de bestuursvergadering van 1 december 2011 en zijn ingegaan per 1 januari

2012.

4.3.1 Pensloenreglement

In het pensioenreglement zijn de volgende artikelen aangepast:

• artikel 5 Het wijzigen van de bepalingen omtrent de klachten- en geschillenregeling.

• artikel 11 Het opnemen van een uitzonderingsbepaling op het geon premie, wel recht-princlpe.

• artikel 13 Het beperken van de dekking van het partnerpensloen bIj onbetaald verlof tot 18 maanden.

• artikel 18 Het wijzigen van de bepalingen omtrent premlevrije voortzetting van ponsioenopbouw tijdens de WAO en de

WIA

• artikel 19 Voorwaarde vrijwillige voortzetting: drie jaar deelnemer

• artikel 19 Het wijzigen van de aanvraagtermijn voor vrijwillige voortzetting van drie naar negen maanden na beëindiging

van de deelneming

• artikel 20 Aanpassen pensioengrondsiag bij gebruikmaken van de VUTBZ-rogeling

• artikel 27 Het mogelijk maken van de keuze van voortzetting van de pensioenopbouw tijdens andere vormen van

onbetaald verlof dan ouderschapavertof.

• artikelen 29 tot en met 33 en de bijlage bij pensioenreglement Aanpassen Flexibiliserings- en afkoopfactoren

4.3.2 Klachtenreglement

Hot kîachtenregiement Is aangepast in de vergadering van 1 december en Inwerking getreden per 1januari2012.

4.3.3 Uitvoeringsreglement

In het uitvoeringsreglement zijn de volgende artikelen aangepast:

• artikel 9 Stimuleren digitale gegevensaanlevenng

artikel 23 Het wijzigen van de aanvraagtermijn voor vrijwillige voortzetting van drie naar negen maanden na beëindiging

van de deelneming.

• hoofdstuk 13 Nieuwe toegevoegd lvm het wijzigen van de bepalingen omtrent de klachten- en geschillenrogeling.

KPMG Audjt
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Pareaf voor identifjcatied7.
KPMG Accountants6”

Jaarverslag 2011 pagina 45 1 91



4.4 Slotopmerkingen

Tot slot danken wij Iedereen dle In het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed ftinctloneren van het pensioenfonds.

De Meem, 25juni2012

namens het bestuur,

MrMW. van Straten

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identifjcatj
KPMG Accountant

L.H.C. Vincken
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5 College van Belanghebbenden

5.1 Bevindingen College van Belanghebbenden

Na een traag verlopen zoektocht naar leden is het College van Belanghebbenden voor een kennismaking en een inleiding in de

materie op 24 augustus 2011 voor het eerst in de geschiedenis van het Pensioenfonds Recreatie bijeengekomen. Op 21

december 2011 heeft het College haar eerste overleg gehad met de voorzitters van het bestuur.

In haar vergadering van 20Juni2012 heeft het College van Belanghebbenden en ard e ge en over hot door het bestuur in

2011 gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, op basis van de a documenten en informatie, en

heeft daarbij de volgende bevindingen, oordelen en adviezen vastgesteld. K PM G A ud t
Document waarop ons rapport ci ci

5.1.1 Bevindingen

25 JUNI 2012
Het College van Belanghebbenden heeft de volgende bevindingen:

(mede) betrekking heeft.• Wetgeving en reglementen raraaf voor Identificatie eiWijzigingen in wat- en regelgeving zijn ingevoerd in de pensioenregeling en doorgevoerd in de
t N

• Ontwikkeling financiële positie

De dekkingsgraad ligt uitimo 2011 duidelijk onder de vereiste dekklngsgraad. Het bestuur heeft de ontwikkelingen op de financiële

markten gevolgd en In dit kader besloten tot de aankondiging van een voorlopige korting per 1 april 2013 afhankelijk van de

dekkingagraad ultimo 2012.

• Communicatlebeleid

Het bestuur Is In 2011 aan de slag gegaan met het opstellen van een communicatiebeleidsplan 201 2-2014 en een

communicatlejaarplan 2012. Het bestuur communiceert correct en open met de deelnemers maar niet altijd op heldere wijze.

Daarnaast investeert het fonds in het Pensioenregister. Het bestuur kijkt naar de mogelijkheden om soepel om te gaan met de

richtlijnen voor verplichte communicatie om de kosten voor communicatie in de hand te houden.

• Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Govemance)

Het bestuur werkt aan de collectieve eisen voor deskundigheid dle opgelegd zijn door de Rensloenwet en laat zich door externe

deskundigen voorlichten. Het bestuur geeft aan deskundigheid een belangrijk onderwerp to vinden en zichzelf scherp te houden

door opleidingen te volgen of een deskundigheidstoets af te leggen. Het College van Belanghebbenden is van mening dat het

bestuur daarin, voor zover wij dit kunnen overzien, voldoet aan Goed Pensloenfondsbestuur.

• Belegglngsbeleid

Het bestuur heeft In 2011 een ALM-studle uitgevoerd. Uitkomst hiervan was dat het gunstig zou zijn om de beleggingsmix aan te

passen. Gezien de financiële situatie van het fonds kan het bestuur op dit moment helaas niets met de uitkomsten van de studie.

Het College van Belanghebbenden constateert dat het resultaat van het fonds achterblijft door de onzekerheid op de financiële

markt en de eurocrlsis.

• Rislcobeleid

Het bestuur heeft In 2011 aandacht besteed aan risicobeleid. Risicos zijn in kaart gebracht. De financiële nsicos zijn vanaf het

vierde kwartaal van 20111fl beeld gebracht door middel van een risicorapportage. Het bestuur heeft twee workshops gedaan in

2011 over integrale risicobeheersing, in 2012 Is dit proces voortgezet. Er wordt een nsicoanalyse opgesteld en een risicoprofiel

gedeflnieerd. Het liquiditeitsnlsico is niet in beeld gebracht

Begin 2012 heeft het bestuur verzocht om een nieuwe lnvestrnent Consultant bij Towers Watson. Dit is vanaf februari

gerealiseerd. Het College van Belanghebbenden Is van mening dat het bestuur bewust aan de slag is met nslcobeleid.
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Het bestuur heeft begin 2012 besloten om do bostuursondersteuning per 1juli 2012 niet langer af te nemen bij Syntrus Achmea

en over te dragen aan Montae. Het contract voor de uitvoering van de pensloenadministratle met Syntrus Achmea Is vertengd

voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 9 maanden voor het eInde van een kalenderjaar.

Voor zover hot College van Belanghebbenden dit kan overzien is het een correcte keuze van het bestuur geweest om de

bostuursondersteuningsovoreenkomst met Syntrus Achmea to beëindigen. Voor wat betreft do keuze voor Montae heeft het

College van Belanghebbende geen oordeel. Zij Is In dit besluit niet gekend.

• Premie-en toesJagbeleid

Hot bestuur heeft In 2011 het tooslagbeleid tijdens de herstelperiode gewijzigd en de premie per 1januari2012 verhoogd naar

20% (205% zou kostendekkend zijn). Het bestuur accepteert In 2012 de tijdelijke situatie % tlstëpdekkend zijn van do

premie en maakt gebruik van de geboden adempauze van de Nederlandsche Bank. Het tAtI!719ykor gekozen om CAO-

partijen de ruimte te geven om de premie mee te nemen in het CAO-overleg voor een nieuwe CAO. Het Col!af A ud it
Belanghebbenden Is van mening dat dit een begrijpelijke werkwijze Is van het bestuur. Document waarop ons rapport d.d.

5.1.2 Oordeel 25 JUNI 2012
Op grond van het voorgaande komt het College van Belanghebbenden tot het volgende oordeel:

rmede) betrekking heeft.
Het College van Belanghebbenden Is van oordeel dat Paraaf Voor dentificat d
• het bestuur naar vermogen hot College van Belanghebbenden Informatie heeft verstrekt om zich eerP

,

0 n n’

• het handelen van het bestuur In 2Ollvoor zover ZIJ ken overzien in overeenstemming is geweest met de statuten en

reglementen;

• het bestuur in 2011 een beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen goed zijn afgewogen.

5.1.3 Aanbevelingen

Het College van Belanghebbenden heeft de volgende aanbevelingen aan het bestuur:

• Onderzoek snel, zodra do wetswijzigingen rondom de verhoging van do AOW-leeftijd en een Pensioenakkoord (inclusief

nieuw financieel toetsingskader) duidelijk zijn, de consequenties voor de pensioenregeling.

• Denk na over begrijpelijk taalgebruik, dit is nog niet in de werkwijze geïntegreerd. Het College van Belanghebbenden

beveelt daarom aan om eenduidig en eenvoudig taalgebruik te gebruiken in do communicatie naar de deelnemers.

Communiceer transparant, laagdrempelig en concreet met de deelnemers.

• Op de kosten van de verplichte communicatie mag bespaard worden mits de doelstelling van duidelijke en heldere

communicatie geen geweld wordt aangedaan.

• Blijf scherp sturen op Goed Pensioenfondsbestuur.

• Laat in 2012 een continuïteitsanalyse en consistentietoets uitvoeren.

• Laat de noodzakelijke periodieke golijkwaardigheidstoetslng uitvoeren onder vrijgostetdo werkgevers.

• Actualiseer het deskundigheidsplan voor wat betreft de competeniles en profielen.

• Geef opvolging aan de aanbevelingen van de accountant, certificerend actuarts en compliance officer.

• Betrek het College van Belanghebbenden vooraf en tijdig over te nemen besluiten.

• Betracht uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot vrijsteillngsverzoeken en pas het beleid hier zo mogelijk op aan.

5.2 Reactie van het bestuur op het verslag van het College van

Belanghebbenden

Het bestuur spreekt haar waardering uit over de zorgvuldige en weioverwogen wijze waarop hot College van Belanghebbenden

tot haar bevindingen en oordeel Is gekomen. Het bestuur hoeft kennis genomen van het oordeel. Het bestuur bedankt het College

van Belanghebbenden voor de aanbevelingen en gaat deze inhoudelijk bespreken.
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6 Jaarrekening

In dit hoofdstuk presenteert het bestuur van het Pensioenfonds Recreatie de jaarrekening. In de eerste paragrafen vindt u de

jaarrekening. In hoofdstuk 7 ‘overige gegevens’ volgen de verklaringen van de certificerend actuaris en accountant van het fonds.

De In dit hoofdstuk vernielde bedragen zijn In duizenden euro’s, tenzij anders Is aangegeven.

KPMG Audft
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie elei n:
KPMG Accountant . —
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6.1 Balans per 31 december 2011

(na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten)
(x € 1.000) Toelichting 2011 2010

EUR EUR
Activa

Beleggingen voor risico fonds 6.5.1 288.605 217,489
Vorderingen en overlopende activa 6.5.2 10.109 9.550
Overige activa 6.5.3 5.295 3.856

304.009 230.895

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves 6.5.4 -21.985 -10.242
Technische voorzieningen 6.5.5 317.319 237.822
Overige schulden en overlopendo passiva 6.5.6 8.675 3.315

304.009 230.895

) De nummering verwijst naar de toelichting

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %) % %

93,1 95,7

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor idontificatied elei
KPMG Aocountant
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6.2 Staat van baten en lasten over 2011

(x € 1.000) Toelichting 2011 2010
EUR EUR

baten
Prernlebijdragen risico fonds 6.6.1 32.097 30.024
Belegghigsresuitaten risico fonds 6.6.2 39.120 20.512
Overige baten 6,6.3 518 83

71.735 50.619

Lasten
Pensloenuitkejlngen 6.6.4 1.681 1.157
Pensloenuitvoerlngskosten 6.6.5 2.256 1.781

Mutatie technische voorzieningen:

• Pensloenopbouw 6.6.9 25.791 23.192
• Indexering en overige toeslagen 6.6.10 7
• Rentetoevoeging 6.6.11 3.174 2.478
• Onttrekking pensioenuitkeririgen -1.683 -1.137
• Mutatlo pensloenuitvoeringskosten 463 441
• Wijziging rnarktrente 6.6.12 52.466 29.072
• Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 6.6.13 7 459
• Wijziging overige actuariële uitgangspunten 6.6.14 - 6.594
• Overige wijzigingen in de technische voorzieningen 6.6.15 -721 -692

79.497 60.414

Saldo overdrachten van rechten 6.6.13 -2 -308
Overige lasten 6.6.16 46 239

83.478 63.283

Saldo van baten en lasten -11.743 -12.664

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 JUNI 2012

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identiticatied[Jpn:
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Samenvatting van de actuariële analyse

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Premieresultaat 3.587 4.610
Interestresuttaat -16.520 -1 1.038
Overig resultaat 1.190 -6.236

Saldo van baten en lasten -11.743 -12.664

Bestemming van het saldo van baten en lasten

(x € 1.000) 2011 2010
EUR EUR

Algemene reserve -20.193 -27.763
Bostemmlngsroserve 8.450 15.099

Saldo van baten en lasten -11.743 -12.664

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25JUNI2012

(mede) betrekking heeft.
Paraat voor identificatjecio
KPMG Accountants
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6.3 Kasstroomoverzicht over 2011

(x € 1.000) 2011 2010
EUR EUR

Kaastroom uit pensioenactivlteiten
Ontvangen premies 30.889 29.427
Ontvangen waardeoverdrachten 17 520
Betaalde pensioenuitkerlngen -1.669 -1.151
Betaalde waardeoverdrachton* 1.834 -74
Ontvangen uitkeringen van heiverzekeraars 634
Betaalde premies herverzekering - -104
Betaalde pensioenuitvoeringskosten -1.917 -2.093
Totaal kasstroom uit pensioenacttvitelten 29.788 28.525

Kasstroom uit beleggirigsactlviteiten

Verkopen en aflossingen van beleggingen 382.452 282.886
Ontvangen directe belegglngsopbrengsten 144 117
Aankopen beleggingen -412.067 -305.700
Betaalde kosten van vermogensbeheer -272 -271
Totaal kasstroom uit belegglngsactlvltelten -29.743 -22.968

Mutatie liquide middelen 45 3.557

Stand liquide middelen per 1 januari 5.515 1.958

Stand liquide middelen per 31 december ) 5.560 5.515

*) Betreft een voorlopig ontvangen koopsom van een collectieve waardeoverdracht in 2011, welke niet is bekrachtigd.
Het ontvangen bedrag is In 2012 terugbetaald.

*) De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:
- deel opgenomen onder de Beleggingen voor risico fonds 265 1.659
- overige liquido middelen (opgenomen onder de Overige activa) 5.295 3.856

5.560 5.515

KPMG Audit
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25 JUNI 2012
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KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

6.4 Algemene toelichting
25 JUNI 2012

6.4.1 Inleiding (mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie elein
KPMG Accountant

Het doel van het fonds, statutair gevestigd te Zoetermeer, is het nu en In de toekomst verstrekken van uitkeringen aan

gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan

arbeidsongeschikte deelnemers. Hot fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensloenregeiing van de In recreatlebranche

verplicht gestelde aangesloten werkgevers.

6.4.2 Overeenstemmlngverkla,ing

De Jaarrekening is opgesteld In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen In de Pensloenwet en

Titel 9 Boek 28W, met lnachtriemlng van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Het bestuur heeft op 30 mei 2012 de jaarrekening opgemaakt.

6.4.3 Grondslagen voor de waarderIng

Algemeen
Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op reële waarde.

Voor de overige activa en passiva geldt, tenzij In de specifieke grondslagen hieronder anders Is aangegeven, dat deze zijn

gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze boekwaarde benadert de reële waarde als gevolg van het korte termijnkarakter van

deze vorderingen en schulden.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 8W en de Pensioenwet vereist dat het bestuur oordelen

vormt en schattIngen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn

gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden

beschouwd. Do uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op

eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, Indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de

periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als

toekomstige perioden.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid BW vereiste Inzicht noodzakelIjk geacht wordt, is de aard van deze oordelen

en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen nader toegelicht In de toelichting bij de jaarrekening.
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Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het
pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld, Een verplichting wordt in de balans
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden In de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s
met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in
de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid

van de bepaling van de waarde.

Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn
van een post nog al te wikkelen transactias. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.

Saidering van een actief en een verplichting

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is
van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en
bovendien de Intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en
financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesatdeerd opgenomen.

Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze waardering is
onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden

omgerekend tegen de koers per transacliedatum.

31 december 2011 gemiddeld 2011 31 december 2010 gemiddeld 2010
EUR EUR EUR EUR

AUD 1,266 1,287 1,309 1,452
CI-IF 1,214 1,232 1,250 1,367
GBP 0,835 0,846 0,857 0,873
JPY 99,880 104,343 108,806 121,187
USD 1,298 1,320 1,342 1,388
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Beleggingen voor risico fonds

Algemeen

In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleggingen gewaardeerd op reële waarde. Participaties in beleggingspools en

-instellingen, dle gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de

grondslagen voor die onderliggende beleggingen (look-through benadering).

Herrubrlcering: Op basis van een betere look-through in de beleggingscijfers is de segmentatie in 2011 voor een aantal

segmentatletabetlen aangepast. Daar waar mogelijk zijn de vergeiijkende cijfers ook aangepast aan deze verbeterde look-through.

Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samenhangen met een specifieke beleggingscategorie worden onder

beleggingsdebiteuren dan wel —crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.

Aandelen

Beursgenoteerde aandelen en participatles in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op reële waarde. De

reële waarde is de beursnotering per balansdatum.

De reële waarde van niet beursgenoteerde participaties is bepaald op basis van de laatst bekende Intrinsieke waarde. Dit is het

aandeel in het zichtbare eigen vermogen.

Vastrentende waarden

Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties In beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op

marktwaarde. De marktwaarde is de per balansdatum geldende beurskoers, onder toevoeging van opgelopen rente.

Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde de marktwaarde van het contract. Voor beursgenoteerde contracten is dit

de beurskoers per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde contracten is de waarden g g a er o eschikbare

marktinformatie als input voor gehanteerde waardeningsmodellen.

Creditposities in derivaten worden separaat verantwoord onder de overige sctwlden. KPMG Audit
Document wa&op Ons na oOverige beleggingen PP rt d,d.

Posities in rekening courantseldi worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 2 5 JUNI 2O2
Vorderingen en oveniopende activa (mede betrekking heeft
Vorderingen en overlopende activa worden bijeerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na

vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen
ei

onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderlngen, indien er sprake is van oninbaarheid.

Overige activa

Onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk opeisbaar

zijn. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransactles. Liquide middelen uit hoofde van

beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.

Stichtingkapitaai en reserves

Algemeen

Reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actlefposten en posten van het vreemd vermogen, inclusief de

technische voorziening voor risico van het pensioenfonds en overige technische voorzieningen, volgens do van toepassing zijnde

waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

De statutaire reserves die het pensioenfonds conform artikel 2:389 vormt, blijken op grond van artikel 2:373 lid 1 BW afzonderlijk

uit de toelichting bij de balans.
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De Solvabiliteitsreserve Is bedoeld om alle risico’s, zoals vastgelegd in de Regeling Pensioenwet on eigen
vermogen, op te kunnen vangen.

(mede) betrekking heeft.
Technische Voorzieningen Paraaf voor identificatie41”
Technische voorziening KPMG AccountanrJ)
De technische voorziening wordt gewaardeerd op reële Waarde (marktwaarde). De reële waarde wordt bepaald op basis van de
contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasetromen die samenhangen met de op balansdatum
onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken
en do onvoorwaardelijke (indexatie)toezegglngen. De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de
renteterrnijnslructuur.

Bij de berekening van de technische voorziening is uitgegaan van het op de baiansdatijm geldende pensioenreglement en van de
over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde
pensioenaanspraken worden geTndexeerd. Alle per baiansdatum bestaande indexatlebeslulten (ook voor indexatiebesluiten na
balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities) zijn In de berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met
toekomstige salarisontwikkelingon.

Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met invaliditeit op
basis van de contante waarde van premies waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid.

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen, waarbij
rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend In overlevingskansen.

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen per 31 december 2011:
• Relçenrente: Gebaseerd op de rentetermljnstructuur zoals maandelijks gepubliceerd door DNB. Door uitzonderlijke

marktomstandigheden en gebrekkige liquiditeit in het lange eind van de interbancaire swapmarkt bestaat er volgens DNB
onzekerheid omtrent juiste prijsvorming op de interbancaire swapmarkt. Als gevolg hiervan heeft DNB in lijn met artikel 126
van de Pensioenwet besloten de RTS (rentetermijnstructuur) per ultimo 2011 vast te stellen als een gemiddelde van de RTS
van alle handelsdagen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2011. De pensicenverplichtingen van het fonds zijn
berekend op basis van deze door DNB aangepaste RTS. Dit heeft geresulteerd in een positief effect op de dekkingsgraad.

• Overlevingstafels: AG prognosetafel 2010-2060, waarbij de sterftekansen zijn vermenigvuldigd met een factor. Deze
vermenigvuldiging is nodig om de sterftekansen van de generatietafel, welke zijn gebaseerd op de bevolklngssterfte, aan te
passen aan de verzekeringssterfte van het pensioenfonds. De factor is gelijk aan de ervaringssterfte, die Towers Watson
B.V. gemiddeld heeft vastgesteld voor alle bedrijfstakpensioenfondsen. Deze factor wordt periodiek geëvalueerd. Bij het
bepalen van de technische voorziening wordt dan ook rekening gehouden met een voorzienbare trend in overlevingskansen
welke zijn verwerkt in de genoemde AG prognosetafel 2010-2060.

• Voor partnerpensioen is aangenomen dat de vrouwelijke partner 3 jaar jonger Is dan de verzekerde man en de mannelijke
partner 3 jaar ouder dan de verzekerde vrouw.

• Kostenopsiag ter grootte van 2% van de voorziening voor pensioenverplichtingen in verband toekomstige administratie- en
excassokosten.

• BIJ de bepaling van de pensloenopbouw voor arbeldsongeschikte deelnemers is niet uitgegaan van een revalidatiekans.

De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker proces, waarbij
gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het fonds. Het effect van deze schattingswijzigingen is
verantwoord in het resultaat van het verslagjaar.

Schulden en overtopend. passiva

Overige schulden en overtopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste verwerking
worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelIjk aan nominale waarde indIen geen sprake is van
transactiekosten)
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6.4.4 Grondslagen voor de resultaatbepallng

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De In de staat van baten en lasten

opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waardeiingsgrondslagen voor

beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden

rechtstreeks verantwoord In het resultaat.

Premlebljdragen risico fonds

Onder premlebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen

bedragen voor de In het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen, alsmede premies van de Stichting

Voortzetting Pensioenverzekeririg (FVP). Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Beleggingsresultatan risico fonds

(ln)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Indirecte beleggingsopbrengsten

Onder de Indirecte belegglngsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en

valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waarde-

veranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderlngen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als indirecte

beleggingsopbrengsten In de staat van baten en lasten opgenomen.

Aankoopkosten zijn verwerkt in de reGIe waarde van de beleggingen. Verkoo rantwoord als onderdeel van de

gerealiseerde herwaarderingen.
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d,d,

Directe beleggingsopbrengsten

Onder de directe belegglngsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten. en

soortgelijke opbrengsten.

(mede) betrekking heeftDividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.
Paraaf voor identificatie je1ifli’
KPMG ACcotjntntN7.L

Kosten van vemiogensbeheer

Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan toegerekende interne kosten verstaan.

Exploitatiekosten van onroerende zaken In exploitatie zijn in de kosten van vermogensbeheor opgenomen.

Verrekening van kosten

De kosten uit hoofde van beheervergoeding alsmede transactiekosten gerelateerd aan beleggingen zijn in mindering gebracht op

de directe en indirecte belegglngsopbrengsten.

Pensloenopbouw

De pensioenopbouw Is do contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het boekjaar.

R.nt.toevoeging technisch. voorziening

De pensioenvorplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB gepubliceerde

rentetermijnstructuur. De Interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo berekend over de beginstand en de mutaties

gedurende het jaar.
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Onttrekking uit technische voorziening voor pensioenuitkeringen

Verwachte toekomstige pensloenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen In de technische voorziening. De

onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ton behoeve van de flnancierlng van de

pensioenen In de verslagperlode.

Mutatie technisch, voorziening voor pensloenuitvoeringskosten

Jaarlijks valt een percentage van de uitkeringen vrij uit de technische voorziening ten behoeve van pensioenultvoorlngskosten

(excassokosten). Daarnaast wordt een percentage van de pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten toegevoegd
aan de technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten.

Pensloenuitkorlngon

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensloenuitkenngen zijn
berekend op actuariëte grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

WijzIging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele

rentetermljnstructuur. Het effect van de verandering van de rentotermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging

marlctrente.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

6.4.5 Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzlcht Is conform de directe methode opgesteld. De kasstromen worden derhalve bepaald op basis van de staat

van baten en lasten, gecorrigeerd voor de mutatie van de daarmee samenhangende balansposities. Er wordt onderscheid

gemaakt tussen kasstromen uit pensloenuitvoerlngsactlviteiten en beleggirrgsactiviteiten.
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6.5 Toelichting op de Balans

6.5.1 Beleggingen voor risico fonds

Overzicht totale waarde per b.I.gglngscategorle

Ultimo 2011
(x € 1.000) Aandelen Vastrentende Derivaten Overige Totaal

waarden beleggingen
EUR EUR EUR EUR EUR

Belegde waarden in betreffende beleggingscategorie 70.801 195.058 22.481 - 288.340
Liquide middelen - - - 265 265

Stand 31 december 2011 70.801 195.058 22.481 265 288.605

Ultimo 2010
(x € 1.000) Aandelen Vastrentende Derivaten Overige Totaal

waarden beleggingen
EUR EUR EUR EUR EUR

Belegde waarden in betreffende beleggingscategorie 70.015 114.638 31.177 - 215.830
Liquide middelen - - - 1.659 1.659

Stand 31 december2010 70.015 114.638 31.177 1.659 217.489

j
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.
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Verloopoverzlcht van belegde waarden per belegglngscategorle

Mutatie derivaten
passiva

70.801 195.058 16.096 265 282.220

- - 6.385 - 6.385

Stand 31 december 2011 70.801 195.058 22.481 265 288.605

(1) De hieronder opgenomen waarden betreffen belegde gelden in derivaten welke onder de activa zijn opgenomen onder de

‘beleggingen voor risico pensioenfonds’, met daarop In mindering gebracht de derivaten welke onder de passiva als onderdeel

van de ‘overige schulden’ zijn opgenomen.

UltImo 2010
(x € 1.000) Aandelen Vastrentende

waarden
EUR EUR

Stand 31 december2010 70.015 114.638 31.177 1.659 217.489

kN4
KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.
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UltImo 2011
(x € 1.000) Aandelen Vastrentende Derivaten (1)

waarden
EUR EUR EUR

Stand per 1januari2011 70.015 114.638 28.439
Aankopen) verstrekkingen 3.907 24.900 383.260
Verkopen 1 aflossingen - - -382.749
Overige mutaties - 11.300 -11.300
Gerealiseerde herwaardering - - -511
Ongerealiseerde herwaardering -3.121 44.220 -1.043

Overige
beleggIngen

EUR

1.659

-1.394

Totaal

EUR

214.751
412.067
-382.749

-1.394
-511

40.056

Stand per 1januari2010
Aankopen! verstrekkingen
Verkopen 1 aflossingen
Overige mutaties
Gerealiseerde herwaardering
Ongerealiseerde herwaardering

Mutatie derivaten
passiva

54.046
12.001
-7.000

465
10.503

Derlvaten Overige
beleggingen

EUR EUR

266.801 -

-265.736 -

29.963 1.659
-1.065 -

-1.524 -

115.563
26.900

-10.000
-29.963

380
11.758

Totaal

EUR

169.609
305.702

-282.736
1.659
-220

20.737

70.015 114.638 28.439 1.659 214.751

-
- 2.738 - 2.738
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Reëi. waarde

Schattingen en oordelen neje btef Teft.
Zoals vernield In de toelichting zijnde beleggingen van het fonds nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen

balansdatum en Is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een

schattingen vast te stellen. Voor sommige andere financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de

boekwaarde de reële waarde benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde

van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter,

bepaalde financiële instrumenten zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en -technieken,

Inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare Instrumenten. Op basis van de boekwaarde kan het volgende

onderscheid worden gemaakt

(x € 1.000) rnarktnoteringen marktnoterlngen waarderlngsmodellen- totaal
dIrect • afgeleid en technieken

EUR EUR EUR
Actief per 31 december 2011
Aandelen 9.333 61.468 - 70.801
Vastrentende waarden 166.924 28.134 - 195.058
Derivaten - - 16.096 16.096

176.257 89.602 16.096 281.955

PassIef per 31 december 2011
Derivaten 6.385 6.385

Actief per 31 december 2010
Aandelen 9.523 60.492 - 70.015
Vastrentende waarden 90.105 24.533 - 114.638

Derivaten - - 28.439 28.439

99.628 85.025 28.439 213.092

Passief per 31 december 2010

Derivaten 2.738 2.738

• Marktnoteringen direct betreft het vastrentende waarde gedeelte van de 1SF fondsen (Lfablllty Solutions Fixed fondsen). De

waarde van deze fondsen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar door aankopen en waardestijging.

Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de beschikbare

Informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature subjectief en bevatten onzekerheden en een

significante oordeelsvorrnlng (bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) en kunnen derhalve niet met

precisie worden vastgesteld.

in vergelijking met de jaarrekening 2010 wordt In de jaarrekening 2011 een indeling in drie categorieën vermeld. De vergelijkende

cijfers zijn aangepast naar deze nieuwe Indeling. Onderstaand is de toelichting opgenomen van de gehanteerde ultsplitslng:

• Niveau 1: De waarde van de belegging Is gebaseerd op direct waarneembare marktnoteringen van Identieke

beleggingen In een actieve markt.

• Niveau 2: Actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van waarderingsmodelien waarin gebruik is gemaakt van

waarneembare marktdata.
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• Niveau 3: Do waarde wordt vastgesteld met waarderingsmodeilen waarin geen gebruik Is gemaakt van waarneembare

marktdata.

Schatting van reële waarde

• Vastrentende waarden

Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van schatting wordt vastgesteld betreft

hoofdzakelijk de leningen op schuidbekentenis en hypotheken. De berekeningsgrondslag staat reeds vermeld In de
algemene toelichting op de grondslagen.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de rentovoet welke hierbij wordt gehanteerd:

2011 2010
% %

Vastrentende waarden 2,19 3,15

• Derivaten

Bij de schatting van de actuele waarde van derivaten wordt uitgegaan van verwachte toekomstige kasstromon. Deze

kasstromen worden op basis van de zero coupon swapcurve contant gemaakt.

Belegde waarden In aandelen

(x € 1.000) 2011 2010
EUR EUR

Aandolenbeleggingsfondsen 70.801 70.015
Stand per 31 december 70.801 70.015

Belegde waarden In vastrentende waarden

(x € 1.000) 2011 2010
EUR EUR

ObligatiebeleggTngsndson 195.058 114.638
Stand per 31 december 195.058 114.638

Belegde waarden In derlvaten

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Valutadenvaten 16
Rentederivaten 22.465 31.177
Stand per 31 december 22.481 31.177

KPMG Audit
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6.5.2 Vorderingen en overlopende activa

Specilicati. vord.rlngen en ov.rlop.nd. activa

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Vorderingen uit hoofde van horverzekenog - 634
Vordering op werkgevers 6.830 5.669
Vordering op deelnemers 2 5
Waardeoverdrachten 32 38
Overige vorderingen 3.245 3.204
Stand per 31 december 10.109 9.550

BIJ de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van onlnbaarheid door hiervoor een voorziening In
aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico’s wordt
gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico’s op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen
wordt gerekend tot de statische methode.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

De overige vorderingen bestaan overwegend uit de rekening-courant verhouding met Syntrus Achmea Pensloenbeheer N.V. Over
do rekening-courant wordt rente berekend.

Nadere specificatie ‘Vorderingen op werkgevers’

(x € 1.000) 2011 2010
EUR EUR

Werkgevers 7.246 6.047
Voorziening dubieuze debiteuren -416 .378
Stand per 31 december 6.830 5.669

In 2011 Is een bedrag van €45 toegevoegd aan de voorziening (2010: toevoeging €13). Er werd een bedrag van €7 aan premies
over voorgaande jaren als onlnbaar afgeschreven (2010: € 3).

* Begin 2012 Is er meer jaar ten opzichte van dezelfde periode voorgaand Jaar. De gefactureerde

premies in deze periode worden lasten van 2011 opgenomen en staan op de balans als nog te factureren
premies. KPMG Audjt

Document waarop ons rapport d.d.

6.5.3 overige activa 25 JUNI 2012

(x € 1.000) (mede) betrekking heeft. 2011 2010
Paraaf voor identificatjedn EUR EUR
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Liqulde middelen 5.295 3.856
Stand per 31 december 5.295 3.856

Onder de liqulde middelen worden opgenomen dle kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk opeisbaar zijn.
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6.5.4 Stichllngskapitaal en reserves

Mutatleoverzicht eigen vermogen

(x € 1.000) Algemene reserves Solvabiliteits Totaal
reserve

EUR EUR EUR

Stand per 31 december 2010 -47.329 37.087 -10.242
Uit bestemming saldo van baten en lasten -20.193 8.450 -11.743

Stand per 31 december 2011 47.522 45.537 -21.985

(x € 1.000) Algemene reserves Solvabliltelt, Totaal
reserve

EUR EUR EUR

Stand per 31 december 2009 -19.566 21.988 2.422
Uit bestemming saldo van baten en lasten -27.763 15.099 -12.664

Stand per 31 december 2010 -47.329 37.087 -10.242

De bestemmingsreserve beleggIngen wordt in overeenstemming met de grondslagen zoals vastgelegd in de ABTN vastgesteld. in
de ABTN zijn op dit punt wijzigingen doorgevoerd, wat gevolgen heeft voor de wijze van bepaling en de hoogte van deze

bestemmingsreserve. De grondslagen ten aanzien van deze bestemmingsreserve worden nader toegelicht onder paragraaf 4 van

de Algemene toelichting.

Solvabilitelt

(x € 1.000)

Aanwezig vermogen
Af: technische vooiienIngen op FTK-waardering

Eigen vermogen
Af: vereist eigen vermogen

31 december 2011 31 december 2010
EUR % EUR

295.334 93,1 227.580 95,7
317.319 100,0 237.822 100,0

-21.985 -6,9 -10.242 -4,3
45.537 14,4 37.087 15,6

Vrij vermogen

Minimaal vereist eigen vermogen

-67.522

13.657

93,1%

-21,3 -47.329

4,3 10.423

-19,9

4,4

Als het eigen vermogen lager is dan het minimale vereiste eigen vermogen bevindt het fonds zich in een situatie van
dekkingstekort. indien het eigen vermogen lager is dan het vereiste eigen vermogen, maar wel ten minste gelijk is aan het
minimale vereiste eigen vermogen, bevindt het fonds zich in een situatie van zowel roservetekort. De vermogenspositie van het
pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als dekkingstekort. Voor de berekening van het vereist eigen vermogen wordt
gebruik gemaakt van het standaard mcJL]
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Herstelplan

Het herstel van het vermogen van het pensioenfonds is gebaseerd op het op 1 april 2009 bij DNB Ingediende herstelplan. Op 1juli

2009 is dit herstelplan door DNB ongewijzigd goedgekeurd. Het herstelplan is In het boekjaar onverkort van toepassing.

In het herstelplan wordt uitgegaan van een stijging van de dekkirigsgraad van 888% per 31 december 2008 naar 111.6% per 31

december 2014. De werkelijke dekkingsgraad in het boekjaar 2011(93.1%) Ugt onder de dekklngsgraad uit het verwachte

herstelpad (101,7%) als gevolg van het hanteren van de nieuwe sterftetafel. Voor de herstelmaatregelen wordt verwezen naar

hoofdstuk 2.4.

Op basis van de dakklngsgraad per 31 december 2011 en de evaluatie van het herstelplan heeft het bestuur begin 2012

geconcludeerd dat het voor het fonds niet mogelijk is om binnen de wettelijk gestelde termijn (uiterlijk december 2014) tot het

minimaal vereist vermogen (1116%) te herstellen.

Dit betekent dat het bestuur bij gelijkblijvende omstandigheden uiterjk 1 april 2013 over zal moeten gaan tot het korten van de

opgebouwde aanspraken en rechten. De korting wordt Ingeschat op 6,4% van de aanspraken en rechten. Het bestuur heeft op 1

februari 2012 een voorgenomen besluit tot korting genomen.

Het definitieve besluit en de definitieve omvang van de korting zal worden genomen In het eerste kwartaal 2013 mede gebaseerd

op de dekkingsgraad per 31 december 2012.

6.5.5 Technische voorziening voor risico fonds

SpecificatIe technische voorziening naar aard

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Baslsregeilrig 317.319 237.822
Stand per 31 december 317.319 237.822

Mutatleoverzicht technische voorziening

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Stand per 1 januari 237.822 177.408
Pensioenopbouw 25.791 23.192
Indexering en overige toeslagen - 7
Rentetoevoegingen 3.174 2.478
Onttrekking voor pensloenuitkenngen -1.683 -1.137
Onttrekking voor pensloenuitvoeringskosten 463 441
Wijziging marktrente 52.466 29.072
Wijziging overige acluariële uitgangspunten - 6.594
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 7 459
Overige wijzigingen -721 -692
Stand per 31 dec.mber 317.319 237.822

Voor een toeichting op de verschillende poste9naar de toelichting op de verschillende posten uit de staat van

baten lasten.

_______________
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Specificatie technische vooiga caegorien deelnemers

11FI VI 1J’
(x € 1.000) KPMG Audit 2011 2010

Document waarop ons rapport d,d. EUR EUR

Actieve deelnemers 2 5 JUNI 2012 184.308 135.314
Pensioengerechtlgden 23.683 14.902
Gewezen deelnemers 103.106 82.942

Netto pensloenverpllchtingen (mede) betrekking heeft. 311.097 233.158
Toekomstige kosten uitvoering pensioenregelinraaf voor identificatiedq 6.222 4.664
Stand per3l december KPMG Aeoountont — 317.319 237.822

De methode voor de berekening van de pensioenverplichtlngen is zodanig toegepast dat er geen sprake is van een

financieringsachterstand. Naar hun aard hebben do technische voorzieningen In het algemeen een langlopend karakter.

Korte beschrijving van de pensloenregellng

De pensioonregellng kan worden gekenmerkt als een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een pensioenleeftijd

van 65 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd van 200% van de In dat jaar geldende

pensioengrondslag. De pensloengrondalag Is gelijk aan het pensioengevend salaris onder aftrek van een jaarlijks door het bestuur

vastgestelde (uur)franchise. Tevens Is er partner- (op nsicobasls) en wezenpensioen (op opbouwbasis) verzekerd. Deelname aan

de regeling Is mogelijk vanaf de maand waarin de leeftijd van 21 jaar wordt bereikt, dan wel vanaf de datum van lndiensttredlng.

Jaarlijks beslist het bestuur van het pensioenfonds de mate waarin de opgebouwde aanspraken worden geïndexeerd.

Toesiagverlening

De mate van toeslagveriening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en Is afhankelijk van de financiële positie van het

pensioenfonds. Er bestaat echter geen recht op toeslagen. De premie bevat geen expliciete opslag ten behoeve van het

toeslagbeleld. BovendIen wordt er door het pensioenfonds geen reserve aangehouden om in de toekomst toeslagen te kunnen

verlenen. De voorwaardelijke toeslagen worden gefinancierd uit overrendementen. Met betrekking tot de mate van de feitelijke

toekenning heeft het bestuur met Ingang van 2007 besloten de onderstaande beleidsstaffel als leidraad te hanteren. Deze staffel

geldt slechts als uitgangspunt; bij de jaarlijkse besluitvormIng zal het bestuur andere relevante economische omstandigheden

(zoals economische vooruItzichten en verwachte bestandsontwikkeling) in ogenschouw nemen.

Deze staffel Is als volgt:

• wanneer de dekkingsgraad zich onder de 105% bevindt wordt er niet geindexeerd;

• wanneer de dekkingsgraad zich tussen de 105% en 115% bevindt, wordt erin beginsel naar rato geïndoxeerd;

• wanneer de dekkingsgraad zich boven de 115% bevindt wordt erin beginsel volledig geïndexeerd.

De dekkingsgraad Is hierbij de dekkingsgraad zoals die geldt na toekenning van de toeslag. Door de toeslagverlening mag het

pensioenfonds niet In een situatie van reservetekort terecht komen. Voor de vaststelling van de toeslag per 1januari van jaar t is

de dekkingsgraad per 31 december van jaar t-2 bepalend. Tevens wordende financi4le positie en de economische vooruitzichten

per 30 november van jaar t-1 hierbij in aanmerking genomen.

De evaluatie van het herstelplan per 31 december 2010 was voor het bestuur aanleiding om af te wijken van bovengenoemde

beleidsstaffel. Een van de aanvullende maatregelen, dle het bestuur heeft genomen, Is dat In afwijking van bovengenoemde

beleldsstaffei de toeslagen als volgt worden vastgesteld:

• Stap 1: Op basis van de dekkingsgraad wordt bepaald welk percentage toegekend kan worden volgens de reguliere

toeslagstaffei. De dekkingsgraad is hierbij de dekkingsgraad zoals dle geldt na toekenning van de toeslag;

• Stap 2; Komt het pensioenfonds voor einde hersteltermijn uit herstel, Indien dit jaar het volledige percentage van punt 1

wordt verleend en daarna vooralsnog niets? Zo ja: 100% toeslagverlening van percentage onder punt 1. Zo nee: ga naar

stap 3;
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• Stap 3: Komt het pensioenfonds voor einde herstelterrnhjn uit herstel Indien dit jaar 50% van het percentage van punt 1

wordt verleend en daarna vooralsnog niets? Zo ja: 50% toeslagverlening van percentage onder punt 1. Zo nee: geen

toeslagverlening.

Als het pensioenfonds uit herstel Is, Is de oorspronkelijke beleid sstaffel weer van toepassing. Toeslagbeleld blijft een discretionalr

besluit van het bestuur.

Het beleid hoeft als uitgangspunt dat de middelen van het pensioenfonds toereikend dienen te zijn. Het bestuur streeft ernaar

jaarlijks per 1 januari de pensloenaanspraken van actieve deelnemers te verhogen conform de stijging van de loonontwikkeling

van de CAO voor de Verblijfsrecreatie, zweminrichtlngen en bultensportactivitelten. De toeslag van de pensioenaanspraken van

de gewezen deelnemers en gepensioneerden wordt bepaald op basis van maximaal het CBS-consumentenprljslndexcljfer

geldend voor alle huishoudens afgeleid, gemeten over de periode 1 oktober van het laatst verstreken jaar ten opzichte van 1

oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar, maar nooit meer dan de onder a genoemde stijging.

Het bestuur volgt met dit beleid de door AFM voorgeschreven categorie Dl zoals beschreven In de toeslagenmatrix.

Dat betekent dat er geen recht bestaat op toekomstige verhogingen en dat de toeslagen een voorwaardelijk recht zijn.

Het verhogingspercentage stelt het bestuur Jaarlijks vast. In de afgelopen drie Jaren zijn de pensloenaanspraken en de Ingegane

pensioenen niet geïndexeerd.
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6.5.6 Overige schulden en overlopende passiva

Specmcatle overige schulden en overlopend. passiva

(x€1.000) 2011 2010

EUR EUR

Uitkeringen - 2
Derivaten 6.385 2.738
Belastingen en premies sociale verzekeringen 35 23
Waardeoverdrachten 1.843 -

Overige schulden 412 552
Stand per 31 december 8.675 3.315

• Betreft een voorlopig ontvangen koopsom van een collectieve waardeoverdracht in 2011. welke niet Is bekrachtigd. Het

ontvangen bedrag Is In 2012 terugbetaald.

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Nadere specificatie derivaten

(x€1.000) 2011 2010

EUR EUR

Valutadenvaten 2.583 1.524
Rentederivaten 3.802 1.214
Stand per 31 december 8.385 2.736

6.5.7 Rlsicobeheer en derivaten

Soivablllteltsrlslco

Het fonds wordt bij het beheer van de pensloenverpllchtingen en de financienng daarvan geconfronteerd met hslcos. De

belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensloentoezeggingen. Voor het realiseren van deze doelstelling

wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de marktwaarde van de pensioenverpllchtingen.

Kat belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabillteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt over voldoende

vermogen ter dekking van de pensloenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van algemeen geldende

normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de solvabilitelt van het fonds

zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en deelnemers moet vertiogen en het

risico dat er geen ruimte beschikbaar Is voor een eventuele Indexatle van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan

het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensloenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.

Het tekort op FTK-grondslagen Is als volgt:

WA
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(x € 1.000) 31 december 2011 31 december 2010
EUR EUR EUR EUR

Technische voorzieningen (FTK-waardering) 317.319 237.822

Buffers:
Si Rentensico 21.072 19.342
S2 Risico zakelijke waarden 27.397 20.757
S3 Vaiutarisico - -

54 Grondstoffenrisico -

S5 Kredietrisico 512 715
S6 Veizekeringstechnisch risico 17.362 12.982
S7 Llquiditeltsrlslco
S8 Concentratierisico - -

S9 Operationeel risico
Diversificatle-effect -20.806 -16.709
Aanvulling tot 5 % Technische voorzieningen -

Totaal S (vereiste buffers) 45.537 37.087

Vereist eigen vermogen (artikel 132 Pensloenwet) 362.856 274.909

Aanwezig eigen vermogen (totaal activa - schulden) 295.334 227.580

Tekort -67.522 -47.329

Het pensioenfonds heeft ter afdekking van het valutarisico’s vaiutatermljncontracton afgesloten. Hiermee is bi] het bepalen van de

vereiste buffers rekening gehouden.

Bij de berekenIng van de buffers past het pensioenfonds het standaard model van DNB toe. Voor de samenstelling van de

beleggingen wordt uitgegaan van de strategische asset mix.

Verschillen van de vereiste buffers op 31 december 2011 ten opzichte van 31 december 2010 worden voornamelijk veroorzaakt

door een wijziging van de marktrente enlof de samenstelling van de (strategische) beleggingsmix.
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Beleid en rlsicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal beleldslnstrumenten ten behoeve van het beheersen van

beleldslnstrumenten betreffen: Document waarop ons rapport d.d.

• beleggingsbeleid 25 JUNI 2012
• premiebeleid

• herverzokellngsbeleld (mede) betrekking heeft,
• toeslagbeleld. Paraaf voor identjfjcatiedo nde

KPMG Accountants
De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten

ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-studies.

Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensloenverplichtingen en van verschillende beleggtngsstrategieën en de

ontwikkeling daarvan In diverse economische scenario’s. De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag In jaarlijks door

het bestuur vast te stellen beleggingsrichtiijnen als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beieggingsrlchtiljnen geven

normen en limieten aan waarbinnen de uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op het beheersen

van de volgende belangrijkste (belegglngs)risico’s. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleld wordt gebruik gemaakt van

derivaten.

Marktrlslco

Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of veriles en door een verandering van marktfactoren. Marlçtfactoren kunnen

bijvoorbeeld marktprijzen zijn van aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsnsico), maar ook valutakoersen

(valutarisico) of rentes (rente,isico).

De strategie van hot fonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdooistellingen. Het

marktrislco wordt op dagelijkse basis beheerst In overeenstemming met de aanwezige beieidskaders en richtlijnen. De

overalimarktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

De mate waarin de beleggingsportefeulile van het fonds gevoelig Is voor het prijs- en renterisico is In de volgende alinea

weergegeven, vervolgens worden de risico’s dle het fonds loopt nader toegelicht.

Rentedsico

Het ronterlslco Is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden, directe vastgoed en de

pensioenverplichtingen wijzigen als gevolg van veranderingen In de marktronte.

Da rentegevoeiigheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duratlon geeft aan hoeveel procent bij benadering de

marktwaarde van een belegging of verplichting verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurva. Een hoge duratlon

geeft een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

(x € 1.000) Waarde balanspost Duratlon Duratlon
31 december 2011 31 december 2011 31 december 2010

EUR
Vastrentende waarden (voor derivaten) 195.058 4,67 476
Vastrentende waarden (na derivaten) 211.154 24,08 22,42
Technische voorzieningen 317.319 26,00 2600

Op balansdatum is de duratlon van de beleggingen korter dan de duration van de verplichtingen. Er Is derhalve sprake van een

zogenaamde ‘duration-mismatctÇ. Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van beleggingen minder snel daalt dan de

waarde verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur) daalt, de dek)dngsgraad zal stijgen. Bij een rentedaling

zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.

Het beleid van het fonds is gericht op het verkleinen van de duration.mismatch*. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het kopen

van meer langlopende obligaties in plaats van aandelen (aandelen hebben per definitie een duration van nul), binnen de

portefeuille kortiopende obligaties vervangen door langlopende obligaties.
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De samenstelkng van de vastrentendo waarden naar looptijd is als volgt;

(x € 1.000) 31 december 2011 31 december 2010
EUR % EUR

Resterende looptijd < 1 jaar 155.132 79,5 79.051 69,0
Resterende looptijd >1 jaar < 5 jaar 27.753 14,2 24.822 21,7
Resterende looptijd> 5 jaar 12.173 6,3 10.765 9,3

195.058 100 114.638 100

Gevoellgheîdsanalyse

In onderstaande tabel wordt de gevoeligheid van de dekklngsgraad getoond voor waardevorandeiingen van de
aandelenbeleggingen en voor verschuivingen van de rente. In het midden van de tabel staat de huidige dekkingsgraad

van 93,1%.

________

Zakelijke waarden

-30% -15% 0% 15% 30%

-1.00% 80,0% 82,7% 85,4% 88,1% 90,8%

-0.50% 82.9% 86,0% 89,1% 92,2% 95,2%
c
! 0.00% 86,1% 89,6% 93,1% 96,6% 100.1%

‘ 0.50% 89,6% 93,6% 97,6% 101,6% 105.5%

1.00% 93,4% 97,9% 102,4% 106,9% 111,4%

Prljsns(co

Prijsrlslco Is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van rnarktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren
gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende Instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden

gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden verwerkt, zijn
alle wijzigingen In marktomstandigheden direct zichtbaar In het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt gemitigeerd door

diversilicatie.

De segmentatio van de aandelenportefeullle naar sectoren Is als volgt

(x € 1.000) 31 december2011 31 december2010
EUR % EUR

Financiële instellingen (wo. banken en
verzekeraars) 12.523 17,7 13.785 19.7
Nijverheid en Industrie 20.839 29,4 21.468 30.7
Handel 21.049 29.7 18.919 27.0
Overige dienstverlening 12.665 17,9 12.209 17,4
Diversen 3.725 5,3 3.634 5,2

70.801 100 70.015 100
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De segmentatie van de aandelenportefeullle naar regio is als volgt

(x € 1.000) 31 december2011 31 december2010
EUR EUR

Europe 25.400 35,9 26.441 37,8
NorthAmerica 29.203 41,2 26.913 38.4
Global 4.330 6,1 4.733 6,8
Asla Paclfic 6.419 9,1 6.159 8,8
Emerging Markets 5.449 7,7 5.769 8,2

70.801 100 70.015 100

Valutarisico

Het totaalbedrag van de gehele beleggingsportefeullle dat buiten de euro wordt belegd bedraagt ultimo 2011 circa €53.723

(2010: €45.753). De valutapositle voor en na afdekking door valutaderivaten Is als volgt weer te geven.

(x € 1.000) 31 december 31 december
2011 2010

EUR EUR EUR EUR
vöor valutaderlvaten netto netto

positie (na) positie (na)
EUR 234.882 - 234.882 171.736
GBP 9.894 9.894 - 2
JPY 5.605 5.605 - -

USD 29.074 29.074 - -1
AUD 1.816 1.816 - -

CHF 3.517 3.517 - -

Overige 3.818 - 3.818 1.214
288.605 49.906 238.700 172.951

Kredletrlslco

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van

tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die

obligatlelenirigen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)

derivatenpositles worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars. Over beursgenoteerde derivaten wordt geen

kredietjisico gelopen.

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het risico dat

partijen waarmee het fonds transacties Is aangegaan niet meer In staat zijn hun tegenprestatie te verrichten waardoor het fonds

financiële verliezen lijdt.

BeheersIng vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming van alle

posities dle een tegenpartij heeft jegens het fonds. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd In

markten waar een voldoende betrouwbaar clearlng- en settlementsysteem ftjnctloneert. Voordat In nieuwe markten wordt belegd,

wordt eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot nlet.beursgenoteerde beleggingen, met

name OTC-derivaten, wordt door het fonds enkel gewerkt met togenpartijen waarmee 1SDNCSA-overeenkomsten zijn afgesloten

zodat posities van hot fonds adequaat worden afgedekt door onderpand.
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In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de vastrentende waarden naar sector weergegeven:

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Nederlandse overheidsinstellingen 978 823
Buitenlandse overheidsinstellingen 22.717 14.450
FInanciële instellingen 156.681 90.666
Handel- en industriële bedrijven 3.351 3.019
Andere Instellingen 11.331 5.680

195.058 114.638

De verdeling van vastrentende waarden naar regio is weergegeven In onderstaande tabel:

(x€1.000) 2011 2010
EUR EIJR

Mature markets 195.058 114.235
Emerging markets - 403

195.058 114.638

Beleggingen uit de beleggingsportefeullie waarvan van uitgevende partijen In overige tanden zijn gevestigd, worden gerekend tot

beleggingen in ‘Mature markets’.

Beleggingen waarvan de ultgevende partij Is gevestigd In Azië (exduslef Japan), Latijns Amerika of Rusland worden gerekend tot

de regio ‘Enierging Markets’.

Ten aanzien van de kredietwaardigheid van do debiteuren van de vastrentende portefeuille wordt het volgende overzicht gegeven:

(x € 1.000) 31 december2011 31 december2010
EUR EUR

AAA 159.177 81,6 64.998 56,7
AA 26.140 13,4 30.232 26,4
A 6.533 3,3 17.161 14,9
BBB 1660 1,4 2.088 1,8
BB 243 0,1 78 0,1
Overig 305 0,2 81 0,1

195.058 100 114.638 100

)MJ
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Verzekeringtechnlsch. risico (actuariele risico’s)

Langleveririsico

Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de

technische voorziening. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de

pensioenverplichting. Door toepassing van AG-prognosetafel 2010-2060 met adequate correcties voor ervanngssterfte Is het

langlevenrisico nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverpllchtingen.

Overlljdensrislco

Het overiijdensnsico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen

waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen.

Arbeidsongeschiktheidsrlsico

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premlevrijsteiling bij invaliditeit en

het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensloen (schadereserve). Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in

rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremle en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële

uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien. Het fonds heeft het arbeidsongeschiktheidsrisico niet

herverzekerd.

Indexatierisico (actuariëlo risico’s)

Het bestuur van het fonds heeft de ambitie om het pensioen te indexeren. De mate waarin dit kan worden gerealiseerd is

afhankelijk van de ontwikkelingen In de rente, rendement, looninfiatie en demografle. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de

indexatletoezegging voorwaardelijk is. Het beleid en de ambitie inzake indexatie en toeslagvertening is weergegeven in de

toelichting van de past ‘indexering en overige toeslagen’.

Liquiditeitsrisico

Llquiditeitsnsico is het risico dat beleggingen niet tijdig eniof niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in iiquide

middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Waarde overige rislcocomponenten vooral

de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico wordt beheerst door in het strategische

en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities. Er wordt eveneens rekening gehouden

met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. inzake het liquiditeitsrlsico wordt vermeld dat het

fonds In haar beiegglngsportefeuille over voldoende obligaties beschikt die onmiddellijk zonder waardeverlies te gelde kunnen

worden gemaakt om eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.
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Concentratlorlslco

Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per

beleggingscategone alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd.

Inzake concentratie van risico’s kan worden gemeld dat het fonds enkel belegd middels participatie In verschillende

beleggingsfondsen met verschillende securîtles. Hot bepalen van het concentratie risico ten aanzien van deze beleggingen Is

vanuit Ioak4tirough niet mogelijk geweest, echter het risico wordt als laag beoordeeld.

Overige nlet.financiële risico’s

Operationeel risico

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het verloren
gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico’s worden door hot fonds beheerst door het stellen van hoge

kwaliteitseisen aan de organisaties dle bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals Interne organisatie, procedures,

processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen worden periodiek getoetst door

het bestuur.

Systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat hot mondiale financiële systeem (de Internationale markten) niet langer naar behoren

functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen

verliezen. Net als voor andere marktpartijen, Is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

Specifieke financiële Instrumenten (derivaten)

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleld wordt tevens gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregol geldt, dat

derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend Is binnen het algemene beleggingsbeleid. De portefeuillestructuur en

het rlslcoprofiel, berekent Inclusief de economische effecten van derlvaten, dienen zich binnen de door het bestuur vastgestelde

grenzen (limieten) te bevinden.

Hot fonds gebruikt derivaten voornamelijk om het valutarislco en het renterisico af te dekken. Een van de belangrijkste risico’s bij

derivaten Is het kredletrlsico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit risico

wordt beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekend staande partijen. Bovendien geldt dat

zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.

Het fonds maakt gebruik van de volgende instrumenten:

• Valutatermljncontraoten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het

verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf
vastgestelde datum. Door middel van valutatemIjncontracten worden valutarisico’s afgedekt.

• Renteswaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het

uitwisselen van rentebetalingen over een nomlnaie hoofdsom. Door middel van swaps ken het fonds de rentegevoeligheid

van de portefeuille beïnvloeden.
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Onderstaande tabel geeft Inzicht In de derivatenposities per 31 december 2011:

(x €1000) Type contract Contractomvang Actuele waarde activa Actuele waarde passiva
EUR EUR EUR

Forwaid 87.503 16 -2.583
Interest rate swaps - 22.465 -3.802

22.481 -6.385

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2010:

(x €1000) Type contract Contractomvang Actuele waarde activa Actuele waarde passiva
EUR EUR EUR

Forward 43.029 - -1.524
lnterest rate swaps - 31.177 -1.214

31.177 -2.738

Niet In de balans opgenomen actlva en verplichtingen

Ontvangen zekerheden en garanties

Er zijn geen zekerheden en garanties bekend die niet in de jaarrekening zijn opgenomen.

Langlopende contractuele verplichtingen

Het fonds heeft uitbestedingovereenkomsten afgesloten met ynirus Achmea Pensioenbeheer N.V. en Black Rock, welke gelden

voor onbepaalde tijd, met een opzegtemlijn van 9 maanden tegen het einde van een kalenderjaar (Synlrus Achmea

Pensioenbeheer N.V.) respectievelijk 3 maanden (Black Rock). Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over de

vergoedingensystematiek. Deze systematlek bestaat uit vaste en variabele componenten.

investering- en stortingsverplichtingon

Per balansdatum bestaan er geen investenngs- en stortingsverpiichtingen (zogenaamde voorbeieggingen).

Voorwaardeiljke verplichtingen
Per jaareinde lopen er geen juridische procedures tegen het fonds en heeft het fonds tevens geen juridische procedures

aangespannen tegenover derden.

Verstrekte zekerheden en garanties

Per baiansdatum zijn er geen zekerheden en garanties verstrelt. K PM G Aud it
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6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

6.6.1 Premiebijdragen risico fonds

(xE1.000) 2011 2010
EUR EUR

Premiebijdragen 31.770 29.749
FVP bijdragen 327 275

32.097 30.024

De totale premiebijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 19.4 % van de loonsom, na aftrek van franchise. De

premiebijdragen wordt naar evenredigheld gedragen door de werkgevers en werknemers. De kostendekkende, gedempte en

feitelijke premie volgens artikel 130 van do Pensioenwet zijn als volgt:

(XE 1.000) 2011 2010
EUR LUR

Kostendekkende premie 32.610 26.406
Feitelijke premie 32.097 30.024
Gedempte premie 25.596 22.699

De verschillen tussen do kostendekkende premie. de feitelijke premie en de gedempte premie zijn het gevolg van het hanteren

van een afgeleide kapitaalmarktrente voor de gedempte premie, waarbij wordt uitgegaan van de 10-jaars voortschrijdend

gemiddelde kapitaalmarlctrente.

De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie Is als bate verantwoord. De samenstelling van de kostendekkende premie is

als volgt:

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Kosten perisloenopbouw 26.287 23.656
Pensloenuitvoenngskosten 2.256 1.781
Solvabiliteitsopslag 4.101 2.933
Afslag l.v.m. toetsing op oude grondslagen - -1.941
Mutatio technIsche voorzieningen voor excassokosten -34 -23

32.610 26.406

Er is geen sprake van toegepaste premiokortingen en/of premleopslagen. Bij do opstelling in bovenstaande tabel is rekening

gehouden met het feit dat het fonds andere grondslagen hanteerde toen de premie werd vastgesteld. Het verschil tussen de

benodigde premie op de oude en huidige grondslagen 1 o en me n er Afslag in verband met toetsing op oude

grondslagen”.
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6.6.2 Belegglngsresultaten risico fonds

2011 Directe Indirecte Kosten van Totaal
(x € 1.000) belegglngs- beleggir.gs- verrnogensbeheer

opbrengsten opbrengsten
EUR EUR EUR EUR

Aandelen 145 -3.121 -62 -3.038
Vastrentende waarden - 44.221 -130 44.091
Derivaten - -1.554 -80 -1.634
Overige beleggingen -1 -298 - -299

144 39.248 -272 39.120

2010 Directe Indirecte Kosten van Totaal
(xe 1.000) belegglngs- beleggings. vermogensbehoer

opbrengsten opbrengsten
EUR EIJR EUR EUR

Aandelen 117 10.968 -97 10.988
Vastrentende waarden - 12.138 -163 11.975
Oerivaten - -2.589 -10 -2.599
Overige beleggingen -1 149 - 148

116 20.666 -270 20.512

6.6.3 Overige baten

(x € 1.000) 2011 2010
LUR EUR

Interest 63 82
Andere baten 455 1

518 83

Da andere baten bestaan hoofdzakelik uit €275 nagekomen baten uit hoofde van herverzekeringen en €176 VUT-Surplus.

6.6.4 Pensioenult
KPMG Audit

Document waarop ons rapport d.d.

(x€1.000) 2011 2010
2 5 JUNI 2012 EUR EUR

Ouderdomspensloen 1.142 693
Partnerpenslaen (mede) betrekking heeft.

Wezenpensioen Paraaf voor identificati 23 22
70 66

Invaliditeitspensloen KPMG Accountan .
— 121 133

Afkopen 325 243
1.681 1.157

De post Afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 427,29 (2010: €420,69) per jaar (de afkoopgrens)

overeenkomstig da Pensloenwet (artikel 66).
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6.6.5 Pensioenuitvoeringskosten

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Bostuurskosten* 84 23
Administratiekostenvergoeding** 1.749 1.423
Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten) 309 227
Accountantskosten 49 50
Contributies en bijdragen 64 56
Overig 1 2

2.256 1.781

* In 2011 hebben er opleidingsdagen plaatsgevonden en tevens meer bestuursvergaderingen, hierdoor zijn de bestuurskosten

gestegen ten opzichte van het voorgaand jaar.

In 2010 is het teveel voorziene bedrag in 2009 van €169 vrijgevallen. hierdoor zijnde administratiekosten in 2010 lager

uitgevallen. De genomlaliseerde administratiekostenvergoeding stijgt in 2011 met €157 ton opzichte van 2010.

De controle- en advleskosten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar door de toename van het aantal activiteiten, waaronder

een ALM studie.

De accountantskosten, zoals hierboven opgenomen als onderdeel van de pensloenuitvoeringskosten, kunnen als volgt worden

gespecificeerd:

(x€1.000) 2011 2010
EUR ELJR

Onderzoek van de jaarrekening en verslagstaten 49 45
Andere controie opdrachten - 5
Adviesdiensten op fiscaal terrein - -

Andere niet-controle diensten -

KPMG Audft
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6.6.6 Verbonden partijen
25 JUNI 2012

identiteit van de verbonden partijen

Er zijn geen partijen dle als verbonden partij te kwalificeren zijn. (mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie elei

Transacties met bestuurders KPMG Accountant
Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch Is er sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders.

Overige transacties met verbonden partijen

Er zijn geen overige transacties met verbonden partijen.

6.6.7 Aantal personeelsleden

Bij het fonds zijn geen werknemers In dienst (2010 nihil). De pensloenuitvoering is volledig uitbesteed aan Syntrus Achmea

Pensioenbeheer.
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Het bestuur kent geen bezoldigingsregeling, er worden enkel vergoedingen uitbetaald.
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De betalingen vanuit het fonds aan bestuurders of hwefkgevrs zijn vergoedingen voor de werkzaamheden in

verband met bestuurs- en commissievergaderingen en andere overleggen of bijeenkomsten. De vergoedingen bestaan uit

vacatiegeld en vergoeding van reiskosten (tot 1juli 2011 tevens verblijfkosten). In 201f is €84 (2010 €23) uitbetaald.

6.6.9 Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuaneel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de

technische voorziening van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensloen en nabestaandenpensioen.

Verder Is hierin begrepen het effect van de Individuele salarisontwikkeling.

6.6.10 Indexering en overige toeslagen

In de staat van baten en lasten Is de last uit hoofde van Indexering en overige toeslagen welke aan het verslagjaar moet worden

toegerekend verantwoord.

Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers jaarlijks aan te passen aan de

CAO-loonontwikkeling. De toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht op toeslagen bestaat

en dat het niet zeker is of en In hoeverre In de toekomst toeslagverlenlng kan plaatsvinden. Een eventuele achterstand In de

toeslagvertening kan in principe worden Ingehaald.

Het pensioenfonds streeft er tevens naar de ingegane pensioenen en de premievnje pensioenrechten (gewezen deelnemers)

jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de prijsindex. Ook deze toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. De

toeslagverlening is maximaal gelijk aan het rendement, ook als de prijsstijging hoger Is.

In onderstaande tabel is de gerealiseerde indexatie ten opzichte van de ambitie weergegeven:

Doelnomerscatogorle lnd.xatl. 2011 Indexatle 2010 lndexatle 2009

% %

Actieve deelnemers Ambitie 1.00 0,75 3,50

Realisatie 0 0 0

Pensioengerechtigden Ambitie 1,38 0,40 2,53

Realisatie 0 0 0

Gewezen deelnemers Ambitie 1,38 0,40 2,53

Realisatie 0 0 0

6.6.11 Rentetoevoeging technische voorziening

De pensloenvorplichtingen zijn opgerent met 1,296% (2010: 1.303%), zijnde €3.174 (2010: € 2.478).Het rentepercentage is

afgeleid van de eenjaarsrente uit de rentetermijnstructuur per begin van het boekjaar zoals gepubliceerd door DNB.
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6.6.12 Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele

rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de renteterrnijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging

marktrente. De publicatie in 2010 van het Actuarleel Genootschap van nieuwe Informatie over de overlevingskansen van de

Nederlandse bevolking gaf het bestuur aanleiding voor verdere actualiseilng van de door haar gebruikte schattingen bij het

berekenen van de technische voorzieningen. Toepassing van de nieuwe prognosetafeis en fondsspecifieke ervaringssterfte leidde

In 2010 tot een verzwarlng van de technische voorziening met €6.594.

6.6.13 Saldo overdracht van rechten

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Saldo overdrachten van rechten
Inkomende waardeoverdrachten -2 -33
Uitgaande waardeoverdrachten .

Subtotaal -2 .308

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Toevoeging aan de technische voorzieningen 7 554
Onttrekking aan de technische voorzieningen - -95
Totaal overige resultaten 7 459

Saldo overdracht van rechten 5 151

Een inkomende waardeovordracht betreft de ontvangst van hot pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de vorige

werkgever van de contante waarde van premlevrije pensloenaanspraken van deelnemers, dle tot de ontslagdatum zijn

opgebouwd. Een uitgaande waardeoverdracht betreft do overdracht aan het pensioenfonds of do pensioenverzekeraar van de

nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn

opgebouwd. De ontvangen koopsommen worden aangewend voor do inkoop van extra pensioenaanspraken.

Het pensioenfonds had gedurende het boekjaar 2011 een dekkingagraad onder de 100%, mutaties betreft enkel correcties.

6.6.14 Wijziging overige actuailële uitgangspunten

De actuariële grondsiagen enlof methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van do berekening van

de reële waarde van de ponsioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid.

Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke

waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van het fonds.

De vaststelling van de toereikendhoid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker proces, waarbij

gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het fonds.
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6.6.15 Overige wijzigingen in de technische voorziening

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Resultaat op kanssystemen
Sterfte -445 10
Arbeidsongeschiktheid -165 -615
Mutatles -91 28
Totaal resultaat op kanssystemen -721 -577

Overige resultaten
Overig - -112
Mutatie voorziening niet-opgevraagd pensioen - -3
Totaal overige resultaten -115

Totaal overig, wijzigingen Ir, de technisch. voorzieningen -721 -692

6.6.16 Overige lasten

(x€1.000) 2011 2010
EUR EUR

Lasten uit hoofde van herverzekeringen - 104
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 46 112
Andere lasten - 23

46 239

6.6.17 Belastingen

De activiteiten van hot fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.
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6.8.18 Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Reeatie heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 25juni2012.

De Meem, 25junI 2012

namens het bestuur,

Mr M.W. van Straten

//
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7 Overige gegevens

7.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en
lasten

Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het fonds. De

bestemming Is nader uitgewerkt in de ABTN. Het totale gewenst vermogen, welke door het pensioenfonds wordt nagestreefd, is

gelijk aan de technische voorzieningen vermeerderd met het vereist eigen vermogen. Het pensioenvermogen boven het gewenste

vermogen is het vrije vermogen van het pensioenfonds.

Het voorstel resultaatbestemming 2011 is opgenomen In de paragraaf van de staat van baten en lasten In de jaarrekening.

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Op 1 februari 2012 heeft het bestuur van Pensioenfonds Recreatie een voorwaardelijk besluit genomen tot het toepassen van een

korting op de aanspraken en rechten van de deelnemers met 6,4% per 1 april2013. De definitieve omvang en vaststelling van het

besluit Is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds per 31 december 2012. Een nadere toelichting Is opgenomen

in het Bestuursverslag onder paragraaf 2.4 en een toelichting van het Herstelplan onder paragraaf 6.5.4.

Er hebben zich verder geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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7.3 Actuariële verklaring

Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds Recreatie te Zoetermeer is aan Towers Watson B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van een

actuar1le verklaring als bedoeld In de Pensioenwet over het verslagjaar 2011.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek Is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van

het bestuur van het pensioenfonds.

Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogensposltle heb ik mij gebaseerd op de financiële

gegevens die ten grondsLag liggen aan de jaerrekening.

In overeenstemming met de richtlijn ‘Samenwerking tussen accountant en actuans ter zake van de controle van verantwoordingen

van verzekerlngainstelllngen’ heeft de accountant van het pensioenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van

de betrouwbaarheid en de volledigheid van de administratieve basisgegevens en cle overige uitgangspunten dle voor mijn

oordeelsvorming van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb U onderzocht of Is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensloenwel. met

uitzondering van de artikelen 131. 132, 133 en 137.

De door het pensioenfonds verstrekte adminstratleve basisgegevens zijn zodanig dat Ik die gegevens als uitgangspunt voor mijn

beoordelingswerlczaamheden heb aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht

• heb Ik onder meer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen

vermogen toereikend zijn vastgesteld; en

• heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositle van het pensioenfonds.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redejke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen

onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheId waarmee het

pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen kan nakomen, mede in aanmerking nemerid ht financieel beleid

van het pensioenfonds.

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming mat de binnen het Actuarieel Genootschap

geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekerringregels en uitgangspunten, als geheel bezien,

toereIkend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de batansdatum lager dan hel wettelijk vereist minimaal

eigen vermogen.

Gemeten naar de wettelijke maatstaf Is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum. sprake van een

dekiçirrgstekort.

In verband met de slechte vermogenspositle van het pensioenfonds heeft het bestuur zich voorgenomen om de

pensioenaanspraken en -rechten per 1 april 2013 met 6.4% te korten, als de vermogensposlbe op 31 december 2012 daartoe

aanleiding geeft.

Met lnachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat Is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de

Pensioenwet met uitzondering van artikelen 131, 132,133 en 137. De vermogensposltle van Stichting Pensioenfonds Recreatie is

naar mijn mening slecht, vanwege een dekldngst.kolt.

Jmop OflS rappo d d
verbonden aan Towers Watson BV.
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Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Recreatie

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting Pensioenfonds Recreatie te Zoetermeer
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van
baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
verslag van het bestuur (hoofdstukken 1 tot en met 4), beide in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waar
onder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.

Een control e omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrj ging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het in
schatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inter
ne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uit
drukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting. Een con
trole omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor finan
ciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van

het vermogen van Stichting Pensioenfonds Recreatie per 31 december 2011 en van het resultaat

over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Toelichting aangaande het besluit tot (voorwaardelijke) korting van opgebouwde
aanspraken en rechten

Wij vestigen de aandacht op paragraaf 2.4.2 Evaluatie herstelplan van het pensioenfonds in het
verslag van het bestuur (hoofdstukken 1 tot en met 4) en paragraaf 6.5.4. Stichtingskapitaal en
reserves van de toelichting op de jaarrekening, waarin het bestuur meldt besloten te hebben dat
tenzij de dekkingsgraad op 31 december 2012 voldoende zal zijn verbeterd per 1 april 2013 zal
worden overgegaan tot het korten van de opgebouwde aanspraken en rechten. Deze situatie doet
geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en fBW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van het bestuur (hoofdstukken 1 tot
en met 4), voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is
opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van het bestuur (hoofdstukken 1 tot en met

4), voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:39 1 lid 4 BW.

Utrecht, 25juni 2012
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Bijlage 1 Nevenfuncties bestuursleden

Naam Nevenfuncti.

De heer R. van Dijk • Directielid Vakantiepark Herperduin

De heer F.B.P. Jansen • Beleids- en projectmedewerker pensioenen bij FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie

. Bestuurslid Pensioenfonds Horeca & Cataring

• Bestuurslid Stichting Overgangsregeling vervroegd uittreden voor het Horecabedrijf (SOHOR)

• Plaatsvervangend bestuurslid Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de

Contractcaterlngbranche (SUCON)

De heer M. Merks • Lid bestuur Soclaalfonds Recreatie

. Lid bestuur Kanwerk

De heer M.W. van • Beleidsmedewerker bij CNV Vakmensen

Straten • Lid bestuur bedrijfspensioonfonds voor het Bakkersbedrijf

• Lid bestuur pensioenfonds Horeca en Caterlng (PH&C)

• Lid bestuur Stichting Overgangsregeling vervroegd uittreden voor het Horecabedrijf (SOHOR)

• Lid bestuur Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen

De heer L.H.C. Vincken • Senior adviseur MKB-Arbeidsvoorwaarden, MKB-Nederland

• Voorzitter St. Opleidingsfonds Evenementen Bevelligers

• Lid Raad van Toezicht Prisma (zorginstelling)

De heer E.P. de Vries • Dagelijks Bestuurder en Hoofdbestuurdor FNV Horecabond

. Voorzitter bestuur Pensioenfonds Horeca & Catering
• Lid van de Beleggingsadviescommissie van het Pensioenfonds Horeca & Catering

• Secretaris/penningmeester bestuur St. Fonds voor Toeslagen Pensioenen en VUT FNV

Horecabond

• Voorzitter bestuur St. Overgangsregeling voor het Horecabedrijf (SOHOR)

• Voorzitter bestuur St. Overgangsregeling Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de

contractcateringbranche (SUCON 1 en II)

• Plv. Voorzitter bestuur St. Sociaal Fonds voor de Horeca (SFH)

• Voorzitter bestuur St. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatenng (FBA)

• Voorzitter St. Bevordering Sociale verhoudingen Contractcaterlng (FBS)

• Voorzitter St. Sociaal Fonds Recreatie (SFR)

• Lid adviescommissie subsidies Bedrijfschap Horeca & Catering

. Lid bestuur Gemeenschappelijk Beleggingsfonds FNV (mede namens St. Fonds voor Toeslagen

en VUT FNV Horecabond) (GBF-FNV)

• Lid Financiële Adviescommissie FNV

• Lid Algemeen Secretarissen Overleg FNV

• Lid Werkgroep Pensioenen FNV

• Lid bestuur Right4vou

• Lid dagelijks en algemeen bestuur Stichting Projecten FNV Horecabond
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ABTN (Actuariële en bedrijfetechnische nota)

Pensioenfondsen dienen te werken volgens een ABTN. Hierin zijn de financiële opzet van een pensioenfonds en de grondslagen

waarop deze berust, gemotiveerd omschreven.

ALM (Asset Liabillty Management)

Een methode om modelmatig de samenstelling van de strategische beIegngsportefeulIIe te bepalen, rekening houdend met de

pensloenverplictitingen.

Benchmark

Vergelijkingsmaatstaf. Representatieve herbeleggingsindex waartegen de prestaties van een beleggingsportefeuuie worden

afgezet.

Dekkingsgraad

De waarde van het pensloenverrnogen uitgedwkt als percentage van de waarde van de pensloenverplichtingen. De

dekkingsgraad wordt als graadmeter beschouwd voor de mate van zekerheid dat de toegezegde pensioenen ook daadwerkelijk

kunnen worden uitbetaald.

Doposito

Tegoed bij een bankinstelling, waarover eerst na verloop van een overeengekomen tijdsduur (maximaal 2 jaar) kan worden

beschikt.

Derivaat

Financieel contract waarvan de waarde Is afgeleid van een andere (onderliggende) waarde, zoals een aandeel, obligatie of

grondstof. Bijvoorbeeld: futtires, swaps.

Duration

Duration Is een maatstaf voor de rentegevoetgheid van een obligatie of een portefeuille obligaties.

Franchise

Vrijgesteld bedrag. Over dit deel van het pensloengevend loon worden geen premies geheven en geen aanspraken opgebouwd.

FTK (FinancIeel Toetsingskader)

Stelsel van De Nedeilandsche Bank voor in de toekomst te hanteren waarderlngsrnethodon.

Pensloenuitkering

Uitkering van het pensioenfonds exclusief AOW.

Rekenrente

Fictief rendementspercentage dat het belegde vermogen In de toekomst Wordt geacht op te brengen.

Solvabilitelt

Het vermogen dat op langere termijn aanwezig moet zijn om de verplichtIngen te kunnen nakomen.

STAR (Stichting van de Arbeid)

Een landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland.
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Sterftegrondsiag

Berekeningsmethode gebaseerd op een statisch overzicht van sterftekansen per leeftijd van een bepaalde groep personen.

Swap

Ruil van het rendement op een vastgestelde referenliewaarde tegen een variabele rente gedurende een vastgestelde looptijd.

Swaptlon

Een swap waarbij de eigenaar van de swaptlon het recht heeft, maar niet de verplichting, om een swap tegen vooraf bepaalde

voorwaarden af te sluiten op of binnen een bepaald tijdstip.

Vastrentende waarden

Beleggingssoort waarover In beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd geldt, zoals oblIgaties, onderhandse

leningen en hypotheken.

VPV (Voorziening Pensioen Verplichtingen)

De passiva van het pensioenfonds, gelIjk aan de waarde van de pensloenverplichtingen.

Vrijstelling

Vrijstelling van de verplichte deelnemIng aan de pensloenregeting van het pensioenfonds.

Waardeoverdracht

Het naar een andere pensloenregaling overdragen van de waarde van een tot zeker moment opgebouwde pensloenaanspraak, In

het geval de deelnemer verandert van werkgever of verzekeraar.

Z-score

Mate waarin het werkelijke rendement van een pensioenfonds afwijkt van het rendement van de door het bestuur vastgestelde

normportefeuille.
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