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Beste Leden,
Met deze Nieuwsbrief informeren wij u over de actuele stand van zaken rond de Algemene
Ledenvergadering / Jaarvergadering van 14 oktober a.s.
Tijdens onze bestuursvergadering medio juli hebben wij uitgebreid gesproken over de
“voors en tegens” bij het verzorgen van een fysieke vergadering, uiteraard met inachtneming
van de huidige situatie rond COVID-19, de van toepassing zijnde overheidsregels en
maatregelen, en het feit dat wij tot de zgn. risicogroep behoren.
Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het organiseren van een dergelijke
bijeenkomst ons een te grote risico lijkt.
Het is daarom dat wij u hierbij informeren dat de vergadering van 14 oktober a.s. niet door
zal gaan. In plaats daarvan zullen wij u eind september een uitgebreide Nieuwsbrief sturen
waarin alle onderwerpen die onderdeel vormen van een Jaarvergadering aan de orde zullen
komen.
Bijgesloten treft u een kopie aan van onze brief aan de Koepel Gepensioneerden, waarin wij
aandacht vragen voor belangrijke deelonderwerpen die nog geregeld moeten worden bij de
uitwerking van het Pensioenakkoord en waarvan een aantal zeer cruciaal zijn voor de
gepensioneerden. Verder zult u lezen dat voor een gesloten pensioenfonds als de onze een
alternatief mogelijk zou kunnen zijn.
Voorts is ons door Stap verzocht een oproep te doen aan u voor het doorgeven van uw
mailadres, voor zover u dat niet reeds hebt gedaan. In het bijgevoegde document van Stap
leest u hier meer over en wordt tevens aangegeven hoe u uw mailadres aan Stap kunt
doorgeven. De website van Stap is : www.stappensioen.nl
Wij wensen u nog een prettige en een gezonde nazomer toe, en als bestuur hopen wij u
volgend jaar weer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Jan van der Laan

Michael Heitman
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