Nieuwsbrief november 2020
Bedankt, iedereen die op onze
vereniging heeft gestemd !!!!

Opbrengst € 665,22
Pensioenen rechtszaak
Verzoek van KBO-Brabant om onderstaande informatie inzake rechtszaak pensioenen door te geven.
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze
mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt
eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de
informatie op onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:
·
SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
·
Pensioenfonds Detailhandel
·
Pensioenfonds Metaal en Techniek
·
Pensioenfonds van de Metalelektro
·
Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
·
Pensioenfonds PNO Media
Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’)
of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen
staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november!

Corona
Tot onze grote spijt moeten wij vaststellen dat de maatregelen rond Corona niet toestaan om met grote groepen
samen te komen. Dit geldt voor de meeste van onze activiteiten. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn
veel zal veranderen. Het bestuur heeft daarom besloten om tenminste tot 31 december 2020 geen activiteiten te
organiseren. Ook de traditionele kerstlunch gaat dus niet door.
Wij onderzoeken nog of we op een later tijdstip, bijvoorbeeld met pasen, alsnog een lunch kunnen organiseren.

Goed Nieuws!!!!!!

2 nieuwe bestuurders voor onze vereniging !!!!!!
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Mogen we even voorstellen?
Twee kandidaten voor het bestuur van onze vereniging. Als de leden akkoord gaan met het voorstel van het bestuur om deze twee mensen te benoemen als bestuurslid, dan is het bestuur van de vereniging weer bijna op
oorlogssterkte. Graag zouden we het bestuur nog wel willen aanvullen met één persoon. Voor wat meer evenwicht in het bestuur zouden we vooral een vrouwelijke kandidaat fantastisch vinden. Meld je aan!!!!!!!

Even voorstellen:
Ik ben Josh Dusée, 70 jaar, geboren en getogen in Tilburg.
Ben in 1974 getrouwd en wij hebben ons toen gevestigd in Vlijmen; in het begin
op de Borredreef en vanaf 1988 op de Vlijmense Dijk.

Ik heb het merendeel van mijn werkzame leven gewerkt als hoofd personeelszaken of personeelsadviseur. De eerste periode bij WML te Waalwijk en het tweede
deel bij de WSD-groep te Boxtel.
Vanaf 2016 ben ik gepensioneerd en heb ik sindsdien rondgekeken naar vrijwilligerswerk dat mij trok. Ik ben dat jaar begonnen bij de Luisterlijn (Sensoor) als telefoonvrijwilliger waar ik 4 a 5 dagdelen per maand werk.
Daarnaast ben ik al bijna 15 jaar secretaris van de buurtvereniging De Vlijmense
Dijkers. Ik heb ook nog een paar andere vrijwilligerstaken geprobeerd, helaas lagen die mij niet zo.
Mijn ervaring als bestuurslid heb ik opgedaan in een aantal schoolbesturen, maar
dat is al wat langer geleden.

Mijn naam is Bert Boll. Ik ben 68 jaar oud en getrouwd met Ans en heb twee kinderen.
Eind 2017 ben ik met pensioen gegaan, nadat ik meer als 40 jaar in de transportsector gewerkt heb. Tijdens deze periode in mijn functie van algemeen manager
heb ik mij met diverse zaken bezig gehouden zoals, financiën, ict, personeelszaken en diverse andere zaken.

Ik ben sinds 1 januari 2019 lid van de Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp en toen
me werd gevraagd om toe te treden tot het bestuur heb ik, na even daarover te
hebben nagedacht, besloten om op die uitnodiging in te gaan.

Stemmen per brief of e-mail in plaats van de jaarvergadering 2020
Binnenkort ontvangt ieder lid van de vereniging een brief met het verzoek om in te stemmen met enkele
onderwerpen. Dit betreft de benoeming van de bovengemelde bestuursleden, de financiële verslaglegging en de
benoeming van Emile van Dun tot voorzitter van de vereniging. Normaal zou deze stemming plaats vinden in de
jaarvergadering, maar in verband met Corona kan deze helaas in 2020 geen doorgang vinden.
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