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Doet u mee?
C&A Nederland, alsmede de gelieerde bedrijven, hebben een eigen pensioenfonds Provisum,
dat bestuurd wordt door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en
gepensioneerden. Weinigen maken zich in het dagelijks leven druk over het pensioenfonds
waaraan wordt deelgenomen of waar pensioen van wordt ontvangen. Men heeft geen idee wie
in het bestuur zitten, wie het dagelijks beheer uitvoert of hoe het pensioenfonds er financieel
voorstaat. Men vertrouwt erop “dat het wel goed zit”!
Pensioen lijkt voor de meesten geen boeiende materie te zijn. Maar de tijden zijn veranderd.
Het pensioen is “hot news”! Het indexeren van de pensioenen en de dekkingsgraden van de
pensioenfondsen zijn regelmatig in het nieuws. Het stelsel staat onder druk door de lage rente,
de vergrijzing en het “langer” leven!
De overheid heeft de laatste jaren allerlei maatregelen genomen zoals de aanpassing van de
pensioenwetgeving, het aanscherpen van het toezicht op het pensioenfondsbestuur door de
Nederlandsche Bank, de samenstelling van het pensioenbestuur en afspraken over verbetering
van de medezeggenschap van deelnemers en gepensioneerden.

Wie zijn wij?
Een vereniging van gepensioneerden zoals de VVGP is meer dan een gezelligheids clubje van
oud-werknemers die regelmatig bij elkaar komen om herinneringen op te halen. Dat doen wij
natuurlijk ook en dat schept een band van jarenlange betrokkenheid, maar er zijn ook
duidelijke zakelijke belangen in het spel. Wanneer gepensioneerden in verenigingsverband
opereren, vormen zij een aanspreekbare belangengroepering. Het gaat dus om u!
Namens alle gepensioneerden hebben 2 leden zitting in het bestuur van Provisum. Bij een
vacature draagt de VVGP kandidaten voor aan Provisum. Het Verantwoordingsorgaan bestaat
uit 6 leden waarvan twee leden rechtstreeks worden benoemd door de VVGP.
De VVGP heeft inmiddels meer dan 1.000 leden. Hoe meer leden, des te meer onze mening
ertoe doet. Uw lidmaatschap is dus belangrijk!
Wij houden alle ontwikkelingen bij het pensioenfonds scherp in de gaten en houden u daarvan
op de hoogte d.m.v. van onze website (www.vvgp.nl) en onze nieuwsflitsen per e-mail. U
kunt op onze website ook informatie vinden over de wijze waarop we met uw
persoonsgegevens omgaan.
U kunt ons ook volgen via Facebook!

Meld u aan!
Hierbij nodigen wij u dan ook uit om lid te worden van de Vereniging van Gepensioneerden
Provisum. Het lidmaatschap van de vereniging is €1,25 per maand en wordt met uw
toestemming maandelijks ingehouden op uw pensioen uitbetaling.
U kunt u aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de
Vereniging van Gepensioneerden Provisum:
Secretariaat VVGP Van Ostadelaan 80 1412 JL Naarden
U kunt het ook per email sturen naar: ledenadministratie@vvgp.nl
Cees van Kasteren, voorzitter
ANTWOORDFORMULIER VVGP
Naam: ..................................................................... Voorletters:
......................................................................m/v Personeelsnummer:
...................................................................... Adres:
...................................................................... Postcode:
...................................................................... Woonplaats:
...................................................................... E-mail:
...................................................................... Tel/Mob:
.......................................................................
0 Ik meld mij hierbij aan als lid van de Vereniging van Gepensioneerden Provisum en geef
het Pensioenfonds Provisum toestemming om maandelijks de contributie in te houden en
wijzigingen in mijn persoonsgegevens door te geven.
0 Ik wil graag een bijdrage leveren aan een commissie of het bestuur van de VVGP.
Toestemming kan altijd ingetrokken worden.
Het lidmaatschap geldt voor een jaar. Opzeggen kan vóór 1 december van het kalenderjaar.
Datum:

Secretariaat VVGP
Van Ostadelaan 80
1412 JL Naarden
E-mail: ledenadministratie@vvgp.nl

Handtekening:

