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17 februari 2019

In deze NieuwsFLITS!:
herinnering ledenvergadering & optreden Trio Mari de Bijl (20 februari)
Kunst & Cultuur uitstapje naar Antwerpen op 27 april
ons pensioenstelsel: onhoudbaar of onverwoestbaar?

mededeling bestuur en evenementencommissie
Herinnering ledenvergadering & optreden Trio Mari de Bijl op woensdag
20 februari
Graag herinneren we u aan de algemene ledenvergadering van onze afdeling
op woensdag 20 februari 2019 in De Belleman, Bruninckxdal 2 te Dommelen.
Ontvangst met koffie en iets lekkers vanaf 13:00 uur.
De ledenvergadering start om 13:30 uur.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Na de pauze kunt u genieten van een andere kant
van Mari de Bijl.
Bij de PVGE is Mari de Bijl uit Heeze geen
onbekende, iedereen kent hem als "de
boswachter". Behalve bosbeheerder bij het
Brabants Landschap maakt hij ook muziek en zingt
liedjes! Samen met zanger/pianist Jan-Willem Verhoeven en gitarist Theo
Leupen noemen ze zich Trio Mari de Bijl.
Dat wordt genieten en we zijn benieuwd of u de ogen droog kunt houden...
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Wilt u zich voor de vergadering nog inlezen? Dat kan uiteraard.
De agenda kunt u hier downloaden/bekijken.
En het uitgebreide jaarverslag staat hier.
https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/evenementen-aalst-waalre-valkenswaard/1211-algemene-ledenvergadering

Zien wij u woensdag in De Belleman?

mededeling Kunst & Cultuur
Met K&C naar Antwerpen op zaterdag 27 april
We brengen 's morgens een bezoek aan de Universiteit
van Antwerpen, waar we kunnen zien hoe kunststukken
gerestaureerd worden en 's middags aan het Red Star
Line Museum, waar de overtocht van de Europese
landverhuizers naar Amerika in beeld wordt gebracht.
In bijlage het uitgebreide programma.
Dit uitstapje mag u niet missen!
https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/evenementen-aalst-waalre-valkenswaard/1210-met-k-c-naar-antwerpen?date=2019-04-27-07-45

mededeling PVGE Koepel
Ons pensioenstelsel: onhoudbaar of onverwoestbaar?
U heeft het vast gemerkt: er is de laatste
tijd veel discussie over ons
pensioenstelsel. Het is ondertussen vooral
een politiek debat over onze centen en de
meningen lopen behoorlijk uiteen.
Het raakt ons allemaal: de werkenden die
pensioen opbouwen maar zeker ook de
gepensioneerden die al lange tijd voelen dat hun pensioen niet meer
geïndexeerd wordt en wellicht binnenkort ook zullen merken dat er op hun
pensioen gekort gaat worden. Het is niet te bevatten. Het zou toch zo goed
gaan met de economie? Waarom merken wij daar dan zo weinig van?
Uiteraard houdt ook de PVGE de vinger aan de pols via diverse
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pensioenorganen en zet zich samen met andere seniorenorganisaties
(waaronder KBO-Brabant en FNV-senioren) in voor een eerlijk en rechtvaardig
pensioen. De PVGE-Koepel houdt u zoveel mogelijk op de hoogte via De
Schouw en via de PVGE Facebookpagina.
https://www.facebook.com/pvge.koepel/

Pensioen-expert Rob de Brouwer heeft in het kader hiervan een Youtubewebinar over ons pensioenstelsel gemaakt. In heldere en duidelijke taal voor
de pensioenleek wordt u hier voorgelicht.
Waarom moeten de pensioenfondsen zich onnodig arm rekenen? De
spaarpotten van de pensioenfondsen zitten overvol, maar waarom mag er dan
niet geindexeerd worden?
De antwoorden op deze (en nog meer) vragen worden u heel duidelijk
uitgelegd in deze Youtube video:
https://www.youtube.com/watch?v=NZHaQeMgqFY
Ga er even goed voor zitten. Deze video is zeer de moeite waard!

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet
meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.
De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben.
Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via
secretariaat@pvge-awv.nl.
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