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Pensioenkoepel CaPAs kijkt tevreden terug op het verloop van haar tweede jaarlijkse seminar
dat dit jaar in het Hotel Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino op Aruba werd gehouden. Het
seminar dat als titel “Verandervermogen” had meegekregen trok zo’n 150 belangstellenden die
deelname aan zowel de pleanaire sessie als aan de diverse break-out sessies die in
verschillende zaken werden georganiseerd.
Het seminar werd officieel geopend door de voorzitter van het bestuur van CaPAs, Evelyn
Kruithof-Bor, na een artistieke opening en een heuse ‘flash-mob’ dans door de medewerkers
van het Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA). Keynote spreker Prof. Dr. Philip Wagner beet
vervolgens de spits van het seminar af met een presentatie over economische ontwikkelingen in
de wereld en de regio en hun onontkoombare impact op de pensioenen. De breakout sessions
werden verzorgd door pensioenadviseur WillesTowersWatson, Montae Caribbean, de
Nederlandse Bank DNB, Aruba Growth fund en Actuarial Consultants Caribbean (AC2) van
Helma Velgersdijk. Naast aanwezigen uit de pensioen- en verzekeringswereld van Aruba,
waren er ook relatief veel deelnemers uit Curaçao, Sint Maarten en Bonaire. CaPAs is een
koepelorganisatie opgericht door de grote pensioenfondse uit de Dutch Caribbean, waaronder
het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), het Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA),
Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS), Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN), de
pensioenfondsen van de MCB en CMB en Vidanova.
Inmiddels hebben zich ook andere pensioenfondsen bij CaPAs aangesloten. Naast het
organiseren van een jaarlijks seminar houdt CaPAs zich bezig met het organiseren van
opleidingen voor de pensioenbranche als ook de belangenbeharting van de gehele sector als
het gaat om contacten met toezichthouders en de overheid. Daarnaast wil de koepel de
samenwerking tussen fondsen op tal van terreinen versterken.
Evelyn Kruithof-Bor zegt: “Het is mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor CaPAs en
de materie waarover het gaat. Wij merken dat wij als pensioenkoepel in amper 1 jaar tijd al
enorm veel hebben bereikt, simpelweg door samen te werken en door aandacht te vragen voor
deze materie die zoveel mensen aangaat”, aldus de voorzitster van de pensioenkoepel.
Kruithoff-Bor sprak ook haar dank uit aan de diverse sponsoren die het seminar mede mogelijk
hebben gemaakt. Volgend jaar zal tegen eind oktober weer een nieuw seminar plaatsvinden.
Meer informatie over CaPAs is te vinden op de website van de organisatie
www.pensioenkoepel.org, terwijl gemaild kan worden aan secretariaat@pensioenkoepel.org.

