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NIEUWSBRIEF Juli 2016
Wacht niet tot het te laat is,
Laat NU je stem horen

Maar wij doen meer!

Als vereniging zijn we verbonden aan 1 van de
landelijke organisaties - de koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).
Hierdoor kunnen we invloed uitoefenen op de
politiek, de overheid, de werkgevers en de
vakorganisaties.

Als gesprekspartners besteden wij veel aandacht
aan het bevorderen van kennis en kunde omtrent
pensioenregelingen en alles wat daarmee te maken
heeft. Zowel bij bestuursleden alsook bij de leden
van de diverse werkgroepen binnen onze
vereniging.

Om onze leden te informeren over de
ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en
uitkeringen en de activiteiten van de vereniging,
maken wij gebruik van:

• Een uitgebreide en actuele website
 (www.vvgrockwool.nl)
• Frequente nieuwsflitsen
• Nieuwsbrieven

Daarnaast organiseren wij jaarlijks bijeenkomsten.
Hierbij worden de actuele thema’s behandeld.
Er is tijdens de pauze ruimschoots gelegenheid om
bij te praten met oud-collega’s.

Er gaat heel wat veranderen rond uw
pensioen!

De pensioenwet is recentelijk ingrijpend gewijzigd
De wetgever heeft nieuwe regels gesteld met
betrekking tot:

• De Pensioenopbouw
• De pensioenleeftijd
•  Grotere buffers voor pensioenvermogen
 (waardoor indexatie moeilijker wordt); en
• De zeggenschap in het bestuur van het
 pensioenfonds

Wie behartigt de belangen van u als 
gepensioneerde?

Al die veranderingen hebben gevolgen voor de
pensioenregeling van de actieve deelnemers, maar
ook voor de uitkeringen van gepensioneerden.

De VGR behartigt de belangen van de leden door te
overleggen met:

•  Het Pensioenfonds
•  Directie Rockwool
• Ondernemingsraad
•  Sociale partners
•  KNVG

Tijdens deze gesprekken informeren wij de partijen
over onze standpunten met betrekking tot de
onderwerpen die gepensioneerden raken m.n.:

• Indexatieachterstand
• Generatie-onevenwichtig premiebeleid
• Koopkrachtbehoud



Het is nooit te laat
om je te organiseren

Momenteel telt de VGR meer dan 100 leden.
Maar ook hier geldt: hoe meer leden, hoe meer invloed!

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar.

Al gaat u in de toekomst met pensioen, toch kunt u zich al aanmelden als aspirant lid. U ontvangt dan 
alle informatie van de VGR. En u kunt deelnemen aan de VGR-bijeenkomsten.

Kijk voor meer info op onze website en meld je aan als (aspirant) lid via de e-mail
vgr.secretariaat@gmail.com.
Ook kunt u contact opnemen met een bestuurslid.

Contactpersonen

Jan Hovens  Voorzitter  jan.hovens@hotmail.com
Lesley Mountford Secretaris vgr.secretariaat@gmail.com
Ko Eisinger  Penningmeester  ko.eisinger@icloud.com
Cees de Raadt  Bestuurslid  c.deraadt@chello.nl
Rob van Diest Bestuurslid rob.van.diest@home.nl

U kunt kiezen om achterover te leunen en niets te doen. Beter zou zijn om zich te 

organiseren en Uw stem te laten mee tellen. Word daarom lid.
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