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#20
18 oktober 2019

In deze NieuwsFLITS!:
Terugblik meerdaagse reizen (herinnering en extra informatie)
Wintertijd: maandelijks wandelingetje en koffiemomentje (27 oktober)
Kom in actie voor uw pensioen

mededeling commissie reizen
Terugblikbijeenkomsten meerdaagse reizen
(herinnering en aanvullende informatie)

Hierbij nodigen wij onze reizigers en andere belangstellenden uit om tijdens
een gezellig samenzijn terug te kijken op de drie meerdaagse reizen van 2019.
Dit jaar zijn er twee terugblikbijeenkomsten voor onze meerdaagse reizen.
De eerste terugblikbijeenkomst is op 24 oktober en gaat over de volgende
reizen:
* 5-daagse reis Frankrijk– Elzas- Vogezen
* 11-daagse reis Roemenië- Sibiu- Transsylvanië
Datum en tijd: donderdag 24 oktober 10.15 uur (zaal open om 10.00 uur)
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Locatie: Ontmoetingscentrum De Pracht
De Pracht 2, 5583 CW Waalre (kerkdorp Aalst)
De deelname is gratis. Wij zorgen voor een kopje koffie of thee.
Aanmelden: afdelingsreizen@pvge-awv.nl of 040 2215140
De tweede terugblikbijeenkomst is op 16 november en gaat over de reis:
* 5-daagse reis Friesland-Rijs (rustig tempo)
Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag in gesprek met de oudste
leeftijdsgroep van onze afdeling en met iedereen die gebaat is bij een rustig
reistempo. Samen kunnen we dan de wensen en mogelijkheden voor het
komend jaar verkennen.
Datum/tijd: zaterdag 16 november 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur)
Locatie: Ontmoetingscentrum De Pracht
De Pracht 2, 5583 CW Waalre (kerkdorp Aalst)
De deelname is gratis. Wij zorgen voor een kopje koffie of thee.
Aanmelden: afdelingsreizen@pvge-awv.nl of 040 2215140

mededeling
Wintertijd!
Op zondagmiddag 27 oktober 13.30 uur, na een
extra lange nacht, bent u vast goed uitgerust voor
het maandelijkse wandelingetje met een
gezellig koffiemomentje in bosherberg Harba
Lorifa (Heerkensdreef 20, Valkenswaard)
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mededeling PVGE Koepel

Doe mee: Kom in aktie voor uw pensioen!
De PVGE ondersteunt deze actie en vraagt uw aandacht én uw stem!
Stop met het arm rekenen. Pensioenfondsen maken al decennialang
rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het
berekenen van de dekkingsgraad moeten ze net doen of ze amper 0,5 procent
rendement halen.
Dat is absurd en niet realistisch!
Nu de rente door ingrijpen van de Europese Centrale Bank negatief is
geworden, is de huidige rekenmethodiek onhoudbaar. Er komt steeds meer
bijval om de toe te passen rekenrente te verhogen met een opslag waardoor
deze hoger wordt dan de huidige van 0,5 procent.
Wij eisen daarom van het kabinet dat het ervoor zorgt dat er een realistische
en dus hogere rekenrente wordt toegepast, zoals bij de
pensioenverzekeraars. Daarmee hoeft er niet onnodig op uw welverdiende
pensioen gekort te worden!
Bent u het hiermee eens? Steun dan de actie en teken NU!
Uw kunt de actie ondertekenen op:
https://kominactievooruwpensioen.nl/

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.
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