Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel

De belangenbehartiger van pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds APF
www.vgan.nl

Nut en noodzaak van een belangenvereniging
De Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN) is in 2004
opgericht. Haar belangrijkste doelstelling is het behartigen van de belangen
van de pensioengerechtigden van APF door middel van:

- Goede informatie over pensioenzaken

- Realiseren van medezeggenschap in APF

- Onderhouden van contacten met AkzoNobel en Nouryon

- Actieve betrokkenheid bij het thema Zorg, Wonen & Welzijn

- Samenwerking met o.a. Koepel Gepensioneerden en Raad van
Ouderen
- Bieden en ontwikkelen van een op senioren toegespitst
zorgverzekeringscollectief onder Zilveren Kruis
- Bieden van materiële voordelen op het gebied van energievoorziening en voor senioren relevante producten

VGAN heeft een visie op uw Pensioen
Binnen VGAN is een pensioencommissie werkzaam bestaande uit
bestuursleden van VGAN en externe deskundigen/leden. Zij beschikt over
juridische en financiële deskundigheid. De invloed van gepensioneerden
op het bestuur van een pensioenfonds zoals APF is wettelijk geregeld.
Bij APF hebben 6 gepensioneerden zitting in het uit 8 leden bestaande
Verantwoordigsorgaan (VO).
Deze zijn allen door VGAN voorgedragen en lid van onze vereniging.

VGAN focust op het thema Zorg, Wonen & Welzijn
Binnen VGAN is een commissie Zorg & Wonen die zich actief bezighoudt
met het vergaren van kennis over ontwikkelingen op het gebied van zorg,
wonen en welzijn voor senioren in Nederland. Zij hebben ook nauwe contacten met de betreffende commissie van de landelijke opererende
Koepel Gepensioneerden. Hun kennis wordt breed uitgedragen naar de
leden. VGAN leden vormen een apart collectief binnen Zilveren Kruis.
Middels een Referentie Groep waaraan niet alleen bestuursleden van
VGAN maar ook gewone leden deelnemen is er een permanent kader niet alleen voor intern overleg over de collectieve zorgverzekering
maar ook voor overleg met Zilveren Kruis.

Als lid van Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel ontvangt u
• Het VGAN magazine
• De VGAN website
• De VGAN nieuwsbrief

Ons magazine bevat interessante
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artikelen

over
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en

rubrieken met aandacht voor wat
we doen en hoe het met collega’s
gaat. Ons magazine verschijnt vier
keer per jaar.

De website geeft u toegang tot
een
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schat

aan

informatie

over

onze vereniging, over actuele ontwikkelingen van pensioenzaken en
over Stichting Pensioenfonds APF.
De site bevat veel links naar andere
voor senioren relevante organisaties
zoals Beter Oud en Senioren Journaal. Er is een aparte rubriek met
VGAN Ledenvoordeel.
Regelmatig geeft VGAN per e-mail
nieuwsbrieven uit om u op de
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hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen op het gebied van
pensioenen en Zorg & Wonen of
naar aanleiding van door leden
aangebrachte vragen en
opmerkingen.

Vereniging van gepensioneerden van AkzoNobel is de spin in het web
van de belangenbehartiging voor gepensioneerden
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Iedereen die recht heeft op een uitkering van Stichting
Pensioenfonds APF kan lid worden van de VGAN

Er zijn minstens 7 redenen om lid te worden:
1. VGAN nieuwsbrieven, website en fullcolour magazine houden u op de hoogte van
relevante pensioenontwikkelingen en bieden informatie over actuele
ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en welzijn inclusief onze eigen
collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis.
2. VGAN behartigt uw belangen via het Verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds (VO) en via overleg met het bestuur van het pensioenfonds.
3. VGAN behartigt uw belangen door regelmatige contacten met de directie van
AkzoNobel en Nouryon in Nederland.
4. VGAN is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden en heeft zo invloed
bij de landelijke politiek.
5. VGAN voert regelmatig overleg met vakorganisaties en andere
ouderenbonden.
6. VGAN biedt U ledenvoordeel via de webwinkel.
7. VGAN bevordert via regiodagen en themabijeenkomsten
de onderlinge contacten tussen de leden.
De contributie bedraagt slechts €15, - per jaar.
Bent u nog niet gepensioneerd maar komt
uw pensioen in zicht dan kunt u zich al
aanmelden als begunstiger.
De contributie bedraagt eveneens
€15, - per jaar.
Meldt u aan via:
ledenadministratie@vgan.nl
06- 19728801
Postbus 1
3645 ZJ
Vinkeveen

