
“Vossepraet” juni 2018
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter
De eer en plicht van pensioenfondsen de pensioengerechtigden te wijzen op de mogelijkheid lid te 
worden van de vereniging van pensioengerechtigden. 
Als gevolg van onlangs verscherpte privacy maatregelen kan het voorkomen dat pensioenfondsen 
menen dat het niet toegestaan is de gelieerde vereniging van pensioengerechtigden behulpzaam 
te zijn bij het werven van nieuwe leden. 

Het is inderdaad zo dat het pensioenfondsen niet is toegestaan de namen en adressen van de nieuw gepensioneer-
den te verstrekken aan andere instanties en voor andere doeleinden dan aan wie en waarvoor de gegevens verstrekt 
zijn. 

Echter, in artikel 115h van de Pensioenwet staat het volgende geformuleerd: 
“Een pensioenfonds is gehouden om op verzoek van werknemers of een werknemersvereniging mee te werken 
aan de verstrekking van informatie aan de werknemers van het fonds over het voornemen tot oprichting, of over het 
bestaan, van een werknemersvereniging. Een pensioenfonds is tevens gehouden om op verzoek van pensioenge-
rechtigden of een vereniging van pensioengerechtigden mee te werken aan de verstrekking van informatie aan de 
pensioengerechtigden van het fonds over het voornemen tot oprichting, of over het bestaan, van een vereniging van 
pensioengerechtigden.” 
De meeste pensioenfondsen zijn dan ook bereid om de nieuw gepensioneerden in de briefwisseling bij pensionering, 
dan wel in publicaties aan alle reeds gepensioneerden, te wijzen op het bestaan van de vereniging van pensioenge-
rechtigden met daarbij behorende contactgegevens. Sommige pensioenfondsen wijzen er dan tevens op hoe belang-
rijk het is lid te worden van zo’n vereniging, wetende dat eenzaamheid veel voorkomt bij ouderen. 
Veel pensioenfondsen zijn er ook van overtuigd dat een goede relatie tussen pensioenfonds en vereniging van pen-
sioengerechtigden van groot belang is. Een goed contact tussen pensioenfonds en vereniging van pensioengerech-
tigden kan leiden tot een wederzijdse win-win situatie. Er zijn pensioenfondsen, die de leden van hun vereniging van 
pensioengerechtigden zien en behandelen als hun ambassadeurs. 
Hartelijke groet,
Jos Hommel 

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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AVG Wet
Binnenkort valt er een formulier bij u in de bus i.v.m. de nieuwe privacywet. Wij vragen u de punten aan te kruisen en 
voorzien van uw gegevens en handtekening dit formulier in te leveren bij:
Leen Oostdijk     Weelhoekstraat 30        06 43770865
Jos Hommel       Raadhuisstraat 38         0166 672105
Leo Hartman      Pr. Mauritsstraat 3         0166 672937                                   Alvast bedankt  voor uw medewerking.



 Koersballen
 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921
  Lenie Weezenaar 0166 672821

 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  15-29-49-70-72

 Zorgloket

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

 Alzheimercafé (29 mei)

U wordt van harte uitgenodigd op dinsdag 29 mei a.s. het Alzheimercafe te bezoeken.                                                                                          
Het programma begint om 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie:    Dorpshuis de Vossenkuil Bou Kooimanstraat 48, 4698AM Oud-Vossemeer
De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.
Zeer aanbevolen door het bestuur van SVVe.o

 Fietsen

Elke woensdagmiddag (behalve op de woensdag bingomiddag) komen de fietsen van stal voor de 
fietsrit. Deze start bij de Vossenkuil en wel om 13.30 uur. 
De route is ongeveer 25-30 km met een pitstop voor een versnapering.
Dit als het weer dit toelaat.

 Grote zomerbingo (11 juli)

Op woensdagmiddag 11 juli 2018 organiseren we een Zomerbingo. Dit houdt in dat de prijzen wat 
groter zijn. Na afloop een patatmiddag met vooraf een soepje en als laatste een toetje.

Entree: € 10,- incl.bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek, prijzen en de patatmiddag (soep, patat 
met snack en toetje). Onderstaand strookje voor deelname, inleveren bij Leo.

 Bingo (13 juni)

Op woensdagmiddag 13 juni 2018 wordt de maandelijkse bingo gehouden.
Deze start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee en koek en prijzen.

.............................................................................................................................................................
Deelname Zomerbingo 11 juli 2018
Inleveren tot 13 juni 2018 (bingomiddag) bij Leo Hartman.  0166-672937

Naam:..................................................................................................................................................

Aantal personen: .........................


