
 

Wie zijn wij? 
 

Een vereniging van gepensioneerden zoals de 
VVGP is meer dan een gezelligheidsclubje 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.  

Gebr. Luiderstraat 43 
1742 SK  SCHAGEN 
tel. 0224-214200 
E-mail: ledenadministratie@vvgp.nl 
Website: www.vvgp.nl 

Meld u nu aan! 
 

Bent u een voormalig werknemer van C&A, of een van de 
andere gelieerde ondernemingen? U bent dan een 
zogenaamde “slaper”, want u bouwt geen pensioen meer 
op (premievrije rechten). Vanaf 55 
jaar kunt u wel lid worden van de 
VVGP.  Het lidmaatschap is slechts  
€ 15 per jaar.  
Wilt u ook lid worden van onze 
vereniging, vul dan uw gegevens in 
op de achterkant en mail deze naar: 
ledenadministratie@vvgp.nl 
(of per post naar: Gebr. Luiderstraat 43, 1742 SK Schagen). 
 

U kunt zich ook aanmelden via de website, klik dan op deze 
link. 

De VVGP heeft inmiddels meer dan 1.000 leden.  
Hoe meer leden, des te meer onze mening ertoe doet. Uw 
lidmaatschap is dus belangrijk! 

C&A Nederland en aangesloten bedrijven, hebben een eigen 
pensioenfonds Provisum (www.provisum.nl), dat bestuurd 
wordt door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers 
en gepensioneerden.  

Via vertegenwoordigers 
van de gepensioneerden in 
het bestuur van Provisum 
kan de VVGP invloed  
uitoefenen op besluiten.  
 
Wanneer gepensioneerden 
in verenigingsverband  
opereren, vormen zij een 
aanspreekbare belangen-
groepering.  
Het gaat dus om u!  
 
Kijk voor meer informatie 
op onze website: 
www.vvgp.nl 

Lunchbijeenkomsten najaar 

 

De VVGP komt op voor de belangen van gepensioneerden bij Provisum! 

https://www.vvgp.nl/
https://www.vvgp.nl/aanmeldingsformulier-voor-slapers-voormalige-werknemers
https://www.provisum.nl
https://www.vvgp.nl/over-de-vvgp


Aanmelden lidmaatschap VVGP (voormalige werknemers) 
 
Naam    : …………………………………………………………………………. 
 
Voorletters   : …………………………………………………………………………. m/v 
 
Geboortedatum  : …………………………………………………………………………. 
 
Pensioenadministratienummer : …………………………………………………………………………. 
(zie uw uniform pensioenoverzicht of jaaropgave van Provisum) 

Adres    : …………………………………………………………………………. 
 
Postcode   : …………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats   : …………………………………………………………………………. 
 
E-mail    : …………………………………………………………………………. 
 
Tel./Mob.   : …………………………………………………………………………. 
 
Ik meld mij hierbij aan als lid van de Vereniging van Gepensioneerden van Provisum 
en zal na ontvangst van de nota van de penningsmeester € 15 overmaken.
(Lidmaatschap geldt voor één jaar; opzeggen kan vóór 1 december van het             
kalenderjaar.) 
 
 
Datum   : …………………………………………………………………………. 
 
 
 
Handtekening  : …………………………………………………………………………. 
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