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Beste leden van de afdeling Postactieven,
Onze tweede ontmoetingsdag in het post-corona tijdperk mogen we weer geslaagd noemen.
In het totaal waren er 23 collegae aanwezig. De dag werd georganiseerd door Erik Stuyver,
Gerard Linneman en ondergetekende.
Het was een gezellige en informatieve ontmoetingsdag, precies
zoals wij het graag zien. Daarom nodig ik iedereen al uit voor onze
volgende dag, die hoogstwaarschijnlijk in oktober gaat plaats
vinden. Dit keer is het noorden van het land aan de beurt. Nadere
gegevens daaromtrent volgen zo snel als deze bekend zijn.

Onze dag zag er als volgt uit:
•

Inleiding door Leo Ponsen

•

Het ABP (Fred Lardinois), over met name de op handen zijnde wijzigingen in de
pensioenwet en de consequenties van het overlijden van een bij het ABP aangesloten
partner. Tevens was er weer gelegenheid om vragen te beantwoorden.

•

Stichting Pensioenvoorziening (voorzitter Erik Daee),
Ik kan u alleen aanraden om op hun website te kijken
www.stichtingpensioenbehoud.nl voor 25 euro bent u
levenslang donateur en ontvangt u hun nieuwsbrieven
via de mail.
De “stichting pensioenbehoud” ijvert momenteel om de
reeds gepensioneerde collegae buiten het nieuwe
pensioenstelsel te houden. Men vreest dat deze er niet
beter van worden. Tevens voeren zij een rechtszaak om
het opgebouwde pensioen als eigendom te laten
beschouwen van de rechthebbende inlegger. Ook maken zij zich hard voor indexering
en verandering van de rente rekenmethode.

•

Een gezellige en vooral lekkere lunch.

•

Lezing omtrent het kamp Vught (voor de lunch )
gevolgd door een bezoek en rondleiding ter
plaatse.
De rondleiding en lezing werd door Hans Schoones (vicevoorzitter ANPV) verzorgt.
Hans vertelde over de gruwelijkheden die zich ook in dit kamp hebben voorgedaan. Het
was een leerzame presentatie die meer inhoud kreeg door het bezoek aan het kamp en
de wijze van presenteren door Hans.

•

Afsluiting door Leo Ponsen en Erik Stuyver.
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Na afloop omstreeks 15.30 uur bleek dat de aanwezigen in de terugkoppeling aan ons, vol lof
waren over de invulling van de dag. Dat was uiteraard ook onze bedoeling. Ook via de mail
ontvingen we verschillende positieve reacties over deze ontmoetingsdag.
Dit geeft ons energie om meteen de volgende dag te gaan plannen.
Verder kijk ik tevreden en trots terug naar de gezellige bijeenkomst in een fijne omgeving.

Met vriendelijke groet
Leo Ponsen
Afdelingsvoorzitter ANPV Post-actieven
Ook namens Erik en Gerard.

