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Het jaar 2019 is al aangebroken. Bij het begin van een nieuw jaar staan we altijd stil en kijken terug op het 
jaar dat achter ons ligt. Voor Vidanova is deze terugblik bijzonder, aangezien we niet alleen op één jaar 
terugkijken, maar op 50 jaar Vidanova Pensioenfonds. In 2018 hebben wij namelijk ons Gouden Jubileum 
gevierd.
En wij blikken vol dankbaarheid en trots terug op de afgelopen halve eeuw. Gedurende zijn 50-jarig bestaan 
heeft het Fonds altijd een dekkingsgraad van meer dan 100% gehad en op deze solide basis heeft het 
Fonds zich verder uitgebreid en zo verdere invulling gegeven aan zijn slogan: Projecting ahead, on a solid 
legacy, adding more quality, to every phase of your life.
In deze eerste editie van VidaNews voor 2019, staan wij stil bij enkele hoogtepunten van 2018 en in het 
bijzonder bij onze 50 jaar en de viering daarvan. 



werd geopend om niet-nutsbedrijven ook toe te laten tot 
het pensioenfonds; wat in de jaren daarna met succes 
gebeurde!  

Was het Fonds in 1968 gestart met een kapitaal van 
ANG. 4.8 mln. en 6 aangesloten bedrijven, op 25 april 
2018 had het een kapitaal van ± ANG 948 mln. en 69 
aangesloten bedrijven gevestigd op Curaçao, Bonaire, 
Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en afkomstig uit 
verschillende sectoren van de economie.
Het Fonds heeft hierbij steeds de flexibiliteit getoond 
om mee te gaan met en in te spelen op zowel lokale 
als internationale trends. Zo zijn wij meer en meer 
verschoven van  “Defined Benefit” pensioenregelingen 
naar “Defined Contribution” pensioenregelingen. Dit 
werd versneld na de financiële crisis van 2008 en de 
lage rente die daarna volgde.

Structuurwijzigingen
Behalve naamswijzigingen en aanpassing van het 
pensioenproduct, heeft de stichting onderweg ook 
structuurwijzigingen doorgemaakt. Van 1968 tot 1976 
was Energy Company Curacao N.V. belast met de 
administratie van het fonds. Dit gebeurde onder toezicht 
van een Raad bestaande uit 4 leden. Tegenwoordig kent 
Vidanova een bestuursstructuur van drie lagen, te weten 
een Raad van Toezicht bestaande uit 17 leden, een 
Raad van Bestuur van 3 of 5 leden en een uitvoerende 
organisatie, Vidanova Pension Management, onder 
leiding van een Directie bestaande uit een Algemeen 
Directeur en een Financieel Directeur.
De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door Anthony 
Haile als onafhankelijk lid, met naast zich een gelijk 
aantal van 8 vertegenwoordigers van de werknemers en 
8 van de werkgevers, verdeeld over de diverse eilanden.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door Humberto 
(Tico) d’Abreu de Poulo, al vanaf 1992 eraan verbonden, 
met naast hem een secretaris en een penningmeester. 
Vidanova Pension Management wordt geleid door 
Charlene Alberto als Directeur en Ulrich Dalnoot als 
Financieel Directeur. 

Visie en Doelstelling
Hoewel het begon met het verzorgen van collectieve 
pensioenregelingen en Vidanova deze regelingen steeds 
heeft aangepast aan de ontwikkelingen van de tijd, zijn 
wij in de loop der jaren veel verder gegaan en inmiddels 
is de strategie om een echte “one-stop shopping” adres 
te worden van waaruit aan deelnemers en aangesloten 
bedrijven een breed scala aan aanvullende financiële 
producten kan worden aangeboden. Dit is het concept 
van Integrated Financial Services oftewel het IFS-
concept.

De eerste stap in het IFS concept was om strategische 
allianties aan te gaan met andere partijen om zo de 
stakeholders deze financiële producten met interessante 
kortingen te kunnen aanbieden.
Een nieuwe fase van dit nieuwe business model werd 
ingeluid toen in 2016 de bank, welke nu algemene 
bekendheid geniet als Vidanova Bank, werd gekocht.

En in 2018 hebben wij het IFS concept verder uitgebreid. 
Naast de collectieve pensioenen van Vidanova 
Pensioenfonds en de bancaire diensten van Vidanova 
Bank, heeft Vidanova op 1 juni 2018 Vidanova Life op de 
markt gelanceerd: een levensverzekeringsmaatschappij 
die onder meer individuele pensioenen en levensverze-
keringen aanbiedt. 

Korte terugblik op 50 jaar Vidanova
Als actieve deelnemer of als gepensioneerde bij een pensioenfonds dat al 50 jaar bestaat, 
misstaat het niet om iets meer te weten van de geschiedenis en de huidige status van het 
fonds.

Zo zijn wij meer en meer 
verschoven van  “Defined 

Benefit” pensioenregelingen 
naar “Defined Contribution” 

pensioenregelingen.

Van de naam Vidanova was er bij de oprichting in 1968 
nog niets te bespeuren. Op 25 april 1968 werd Stichting 
Pensioenfonds Antilliaanse Energiebedrijven opgericht 
en de eerste bedrijven die zich aansloten bij het nieuwe 
fonds waren Curaçao Electric Company (dat werd later 
Kodela en nog later Aqualectra), NAGM (nu Curgas), 
Elga, Elmar (Aruba), Electricity Company Bonaire 
(nu WEB Bonaire), GEBE St. Maarten, St. Eustatius 
(nu Stuco) en Saba (nu SEC). In november van dat 
jaar maakte toenmalig notaris Jacob Schiltkamp de 
relevante activa en passiva van Stichting Pensioenfonds 
OGEM Nederland B.V., die tot dan de gelden in beheer 
had van de werknemers in de energiebedrijven op de 
zes eilanden van de toenmalige Nederlandse Antillen, 
over aan het nieuwe fonds. 

In 1977 werd Stichting Pensioenfonds Antilliaanse 
Energiebedrijven volledig ontkoppeld van OGEM, 
aangezien de concessie die OGEM had om elektriciteit 
te produceren en te distribueren, in 1977 afliep.

Nadat er op 2 mei 1991 een eerste naamsverandering 
had plaatsgevonden van Stichting Pensioenfonds 
Antilliaanse Energiebedrijven naar Stichting 
Pensioenfonds Utiliteitsbedrijven, werd in december 
2002 de naam opnieuw gewijzigd in Stichting 
Pensioenfonds Vidanova, waarmee de mogelijkheid 
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In het najaar van 2017 vormde directeur mevrouw 
Charlene Alberto van Vidanova Pensioenfonds een 
team om de activiteiten voor het jubileumjaar 2018 voor 
te bereiden. Dat team bestaande uit medewerkers van 
Vidanova en met inbreng van twee externe krachten 
hield daarover nauw contact met vertegenwoordigers 
op de onderscheidenlijke eilanden. In november werd 
daarvoor een plan met schema opgesteld welke 
werd aangeboden aan de directie en bestuur van het 
pensioenfonds. Daaruit is een selectie gemaakt en 
terugkijkend kunnen wij concluderen dat de keuze 
fantastisch was. Nadat het programma in grote lijnen 
vaststond, is het team verder uitgebreid met nog een 
derde externe expert en een organisatie gespecialiseerd 
in evenementenplannen.

Geanimeerde receptie
Het startsein van de opeenvolgende reeks feestelijke 
activiteiten vond plaats exact op de dag dat herdacht 
werd dat 50 jaar eerder het pensioenfonds het 
levenslicht zag. In een speciaal voor deze gelegenheid 
fleurig aangeklede Exhibition Hall van het Curaçaose 
World Trade Center ontvingen Directie, Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht een grote schare gasten, 
bestaande uit zakenrelaties, vertegenwoordigers van 
aangesloten bedrijven en instellingen van Bonaire, St. 
Maarten, St. Eustatius, Saba en Curaçao die bij Vidanova 
een pensioen opbouwen voor hun werknemers, alsook 

(lokale) regeringsvertegenwoordigers. In een korte 
ceremonie ging voorzitter Anthony Haile van de Raad 
van Toezicht in vogelvlucht door de geschiedenis van 
50 jaar – hoe het fonds in 1968 onder heel andere naam 
aanving en uiteindelijk in 2002 Vidanova is gaan heten. 
De heer Haile werd gevolgd door voorzitter Humberto 
‘Tico’ d’Abreu de Poulo die zich concentreerde op 
de uitleg van het IFS-concept: Integrated Financial 
Services. Dat houdt in dat Vidanova beoogt om de 
deelnemers een zo volledig mogelijk financieel pakket 
te kunnen aanbieden van de wieg tot het graf. Wat hun 
beider bijdrage uitstraalde was dat Vidanova zich in 
de voorbije halve eeuw tijdig wist aan te passen aan 
veranderingen in de markt om sterk op de been te blijven 
en vertrouwen te wekken bij een gestaag toenemende 
groep werknemers, bedrijven en instellingen voor een 
optimale oudedagvoorziening.
Het werd een geanimeerde receptie die muzikaal werd 
opgeluisterd door het Down to Earth ensemble onder 
aanvoering van steelpan speler Konky Halmeyer, terwijl 
The Trader Party Service zorgde voor een uitgebreid 
aanbod aan lekkere hapjes en drankjes in een 
uitstekende, unieke en sfeervolle omgeving.

Nieuw product: Life
Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om het 
nieuwe bedrijf binnen de Vidanova groep te lanceren: 
Vidanova Life. Dit is een levensverzekeringsmaatschappij 

die per 1 juni is begonnen. Via Vidanova Life kunnen 
de deelnemers van het Vidanova pensioenfonds een 
pensioentekort herstellen of gewoon extra pensioen 
opbouwen om bij pensionering van een hoger inkomen 
te kunnen genieten. Vidanova Bank biedt hypotheken 
aan de deelnemers tegen aantrekkelijke tarieven. Om 
voor een hypotheek in aanmerking te komen, moet 
men een levensverzekering afsluiten. Met Vidanova Life 
heeft de deelnemer het comfort van een one-stop-shop. 
Uiteraard kunnen ook niet-Vidanova deelnemers klant 
zijn van Vidanova Life. 

De aankondiging van Vidanova Life door directeur 
mevrouw Charlene Alberto werd symbolisch 
opgeluisterd door een wervelende dansshow, waarbij de 
traditionele Curaçaose lintendans door de dansgroep 
van Cesario werd uitgevoerd met touwen. Deze show 
werd vervolgens verweven met een moderne uitvoering 
van jongelui van Cirque Magique. Daarmee beelden zij 
tegelijkertijd uit dat het sterke fundament van 50 jaar via 
Vidanova Life meteen een nieuw elan krijgt conform de 
Papiamentse spreuk ‘na kabuya bieu ta konopá nobo’: 
aan oud touw wordt een nieuw koord vastgeknoopt.

Alle 5 eilanden
Vervolgens werden de voorbereidingen in gang gezet 
voor de vieringen op de diverse eilanden met alle 
deelnemende bedrijven en instellingen, de actieven en de 
gepensioneerden. Op vrijdag 8 juni vond een ontvangst 
plaats bij The Old Gin House op St. Eustatius met een 
jubileumdonatie aan Statia Housing Foundation en een 
dag later een soortgelijke viering bij Scout’s Place op 
Saba met een donatie voor Saba Lions Foundation. 

Het gouden bestaansjubileum is voor elke organisatie een gelegenheid bij uitstek om 
daar op gepaste wijze feestelijk bij stil te staan. De grote dag van het 50-jarig bestaan 
van Vidanova Pensioenfonds was 25 april 2018. Dat was op zich een hoogtepunt, maar in 
de daaropvolgende 2 maanden werd op alle vijf eilanden waar Vidanova Pensioenfonds 
actief is, dit gouden jubileum gevierd met alle betrokkenen, te weten de sponsoren, de 
gepensioneerden en de actieven die te zijner tijd ook van hun pensioen willen genieten.

Op zondag 10 juni ontvingen de bestuurders van 
Vidanova hun gasten van St. Maarten op het speciaal 
aangeklede La Patrona Terrace van het Simpson Bay 
Resort. Bij die gelegenheid werd een donatie gedaan 
aan Come Center. De muziek op dat feest werd verzorgd 
door een gelegenheidsformatie bestaande uit bekende 
muziekdocenten, te weten José Pacheco Peguero, 
Vincent Gray, Leroy Vlaun en Calvin Mardenborough.
Op vrijdag 15 juni was het de beurt aan Bonaire waar 
de gasten ontvangen werden in het nieuwe Islander 
Bonaire. Hier werd de muzikale omlijsting verzorgd door 
de band Crème de la Crème, terwijl de bestuurders een 
donatie uitreikten aan Fundashon Cocari.
Tenslotte vond op zaterdag 25 juni naar het voorbeeld 
van de andere eilanden ook een feest plaats voor de 
grootste groep actieven en gepensioneerden in de grote 
tuin van het 70-jarige Curaçaosche Museum. Op diverse 
plekken in de tuin werd de muziek verzorgd door een 
keur aan lokale musici, zoals Jaime Maria, Dulcura Band, 
Gino Coelho met zangers Julius Ilario, Roylen Cadogan 
en Julio, The Other Level Band, The OneWay Band, 
Michael Anthony, Igort Rivas & Cuban Groove, Streanan 
di Merengue en Henny Cornelia. De bestuurders van het 
verzorgingstehuis Betèsda kregen ter plekke als donatie 
ter gelegenheid van de viering van het gouden jubileum 
van Vidanova een cheque uitgereikt. Zo werd een maand 
van feestelijkheden op gepaste wijze afgesloten.

Vidanova viert gouden jubileum met  
sponsoren, actieven en gepensioneerden  
op alle 5 eilanden



2019Op 25 april 2018, officieel de dag waarop het Vidanova Pensioenfonds 50 jaar bestond, 
golden voor het fonds de volgende statistische gegevens;

Statistische gegevens van 

ISO-Certificaat 
Efficiency en resultaatgerichtheid zijn voor ons van 
Vidanova zeer belangrijk. Vidanova Pensioenfonds bezit 
sinds 1998 een kwaliteitssysteem met een NEN ISO 
9001: 2015 certificaat. Hiertoe ondergaan we jaarlijks 
een ISO-audit uitgevoerd door Dekra. Dit gebeurde 
wederom in 2018. De audit werd succesvol afgerond 
waarbij er geen tekortkomingen waren. Daarnaast 
heeft ook Vidanova Pension Management, in 2018 zijn 
ISO-certificaat gehaald. Nu bezitten zowel Vidanova 
Pension Fund als Vidanova Pension Management, het 
ISO-certificaat.

Klanttevredenheidsonderzoek
Wij spannen ons in om u, onze klanten, optimaal 
te bedienen. Teneinde te beoordelen in hoeverre 
we hierin slagen, voeren we jaarlijks een 
klanttevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt door een 
onafhankelijk bureau zodat objectiviteit gegarandeerd 
is. Dit heeft wederom in juli 2018 plaatsgevonden 
onder zowel de werkgevers als de gepensioneerden. 
Vidanova heeft hierbij een score van 8,5 gehaald onder 
de werkgevers en evenzo een score van 8,4 onder de 
gepensioneerden.

Pre-Pensioen
Hoe beter een toekomstige gepensioneerde voorbereid 
is, hoe meer hij of zij kan genieten van zijn pensioen. 
Vidanova organiseert dan ook jaarlijks een Pre-
Pensioen programma “Na Kaminda Pa Penshun”, om 
de deelnemers die binnenkort met pensioen zullen 
gaan, voor te bereiden op deze nieuwe levensfase. Dit 
programma is gericht op toekomstige gepensioneerden 
van de minder grote bedrijven die niet voldoende 
gepensioneerden hebben om zelf een Pre-Pensioen 
programma voor hen te organiseren. Het Pre-Pensioen 
programma vond in 2018 plaats op 3 en 4 december en 
was wederom een groot succes.

Uitbreiding dienstverlening naar andere 
Pensioenfondsen
Vidanova Pension Management (VPM) is de uitvoeren-
de organisatie van Vidanova Pension Fund. Sinds 
2017 doet VPM ook uitvoerende werkzaamheden voor 
Foundation Pension Fund Isla en in 2018 heeft VPM 
zijn dienstverlening uitgebreid en voert het de deelne-
mersadministratie voor Stichting Pensioenfonds Aruba. 
De overeenkomsten hiertoe werden in 2018 getekend.

Het beheren van het toekomstige inkomen 
van deelnemers en gepensioneerden legt 
een enorme verantwoordelijkheid op de 
schouders van de bestuurders en directie 
van het Fonds. Maar de eerste 50 jaren 
hebben bewezen dat de capaciteit er is om 
het werk goed te doen. En we zullen dit in 
de toekomst voortzetten, gebaseerd op een 
verantwoord beleid. Wij hebben dan ook 
reeds eind 2018 ons beleid voor het komend 
jaar vastgesteld.

Speerpunten van dit beleid zijn onder meer:

1. Verdere versterking van de financiële 
positie van het Fonds. 

 Belangrijkste doelstelling van het Fonds is om zowel 
nu als in de toekomst de pensioenen veilig te stellen. 
Hiertoe is een sterke financiële positie van eminent 
belang. In 2019 zullen we verder werken aan het 
versterken van onze Financiële Positie.

2. Verdere uitbouw van het concept van 
Integrated Financial Services IFS

 Uit onze slogan: “Adding more Quality to every 
Phase of your Life” blijkt duidelijk dat we onze 
deelnemers meer willen aanbieden dan alleen 
pensioen. Vidanova Bank en Vidanova Life zijn hierbij 
belangrijke aanvullingen op het pensioenproduct. In 
2019 zal de focus zijn om de diensten uit hoofde 
van het IFS concept, die tot nu toe hoofdzakelijk op 
Curaçao geconcentreerd zijn, ook naar de andere 
eilanden, waar we deelgenoten hebben, uit te 
breiden.

3. Herdefiniëring van het begrip 
klantgerichtheid

 Het groeiende aantal aangesloten bedrijven en 
deelgenoten verplicht ons om stil te staan bij de 
vraag hoe we onze klanten goed kunnen blijven 
bedienen. In 2019 zullen we dan ook onze invulling 
van klantgerichtheid herdefiniëren. Een belangrijk 
onderdeel hiervan zal zijn dat het Fonds meer 
en meer gebruik zal maken van digitale strategie 
waaronder het in gebruik nemen van onze nieuwe 
deelnemersportalen.

69 
sponsoren

ANG. 42.3 miljoen  
aan premie-inkomsten

ANG. 6.9 miljoen
aan pensioenuitkeringen

ANG. 941 miljoen
aan pensioenkapitaal 

ANG. 819 miljoen
aan pensioenverplichtingen

111.6% 
dekkingspercentage

2080  
premie vrije deelnemers

1140 
gepensioneerden

10 
medewerkers

ANG. 122 miljoen 
aan reserves

2879 
actieve deelnemers

Vidanova Pensioenfonds bij 50 jaar

Overige ontwikkelingen Vidanova Pension Fund in 2018

2018 stond in het licht van de viering van 
ons 50 jaar. Maar uiteraard hebben in het 
jubi-leumjaar de werkzaamheden van het 
Fonds gewoon doorgang gevonden. Hierbij 
kunnen de volgende hoogtepunten worden 
genoemd;

Bon aña 2019!!!

In komende edities van VidaNews zullen wij verder 
aandacht besteden aan enkele van deze speerpunten.

Maar voor nu willen wij al onze aangesloten bedrijven, 
hun werknemers en onze gepensioneerden bedanken 
om ons 50 jaar lang hun toekomst toe te vertrouwen. 
Jullie kunnen er zeker van zijn dat we de lat zeer hoog 
zullen blijven leggen voor onszelf als het erom gaat om 
jullie belang te dienen.

Vooruitblik
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