Informatiebrief

Beste collega,
Wij informeren u graag over de mogelijkheid om lid te worden van de Achmea Gepensioneerden Vereniging.
De Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV) is officieel opgericht op 1 juli 2010.
De AGV kent A- en B- leden, waarbij A- leden automatisch B- lid zijn. De AGV heeft inmiddels ruim 2500
leden. Voor de structuur van onze Vereniging verwijzen wij naar bijgaand schema.
Een belangrijk communicatiemiddel van de AGV met haar leden is onze website (www.ageevee.nl). Deze site
bestaat uit een openbaar gedeelte en een gedeelte dat uitsluitend bestemd is voor leden. Na inschrijving in onze
ledenadministratie ontvangen nieuwe leden een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee zij toegang krijgen tot
het besloten gedeelte van de website. Tevens kunt u de ledenlijst raadplegen waarin u kunt zien welke oudcollega’s lid zijn van de AGV. Contact met onze leden onderhouden wij, naast www.ageevee.nl ook met een
Nieuwsbrief, uitgegeven door het Kernbestuur.
A- leden
A- leden zijn oud-medewerkers, die direct van uit hun dienstverband bij onderdelen van Achmea en haar
rechtsvoorgangers zijn gepensioneerd. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een deeltijdpensioen of een
overbruggingsuitkering ontvangt voordat u met pensioen gaat, kunt u ook in aanmerking komen voor het A –
lidmaatschap. Neem eerst per mail contact met ons op.
Lid zijn van de Achmea Gepensioneerden Vereniging heeft de volgende voordelen:
 U ontmoet regelmatig uw collega’s waarmee u hebt samengewerkt
 Als u wilt, kunt u afspreken met diezelfde collega’s om leuke dingen te doen
 Via de website van AGV (www.ageevee.nl) kunt u als lid makkelijk contact leggen
 U kunt deelnemen aan regionale bijeenkomsten en leuke uitstapjes
 Als golfer kunt u gebruik maken van voordelige golfarrangementen
 Als lid van AGV komt u ook in aanmerking voor een eindejaarsattentie, als Achmea, dat ook aan haar
medewerkers aanbiedt
 Door AGV wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen op het
gebied van pensioenen, zorg, welzijn en wonen
 Door AGV worden ook de personele regelingen die voor u van toepassing zijn goed in de gaten
gehouden en zo mogelijk verbeterd.

De sociale activiteiten voor de A-leden worden per AGV locatie georganiseerd. U kunt als A- lid kiezen van
welke locatie u lid wilt worden. Vaak is dit de locatie waar u de meeste oud-collega’s verwacht te ontmoeten. U
kunt ook kiezen voor de locatie in de buurt van uw woonplaats. Op het bijgevoegde aanmeldingsformulier vindt
u de locaties waaruit u kunt kiezen.
De jaarlijkse contributie bedraagt €15,- .
De AGV ontvangt jaarlijks een belangrijk subsidiebedrag van Achmea ter ondersteuning van de activiteiten, die
de sociale samenhang tussen de A- leden en een goede wisselwerking met de Achmea bedrijven bevorderen.

B- leden
B- leden zijn medewerkers die na afloop van hun dienstverband bij Achmea of één van haar rechtsvoorgangers
elders hebben gewerkt (of als zzp’er actief zijn geweest). Door hun vroegere dienstverband bij Achmea genieten
zij pensioen van een Achmea- pensioenuitvoerder. Zij komen, evenals A- leden, in aanmerking voor
belangenbehartiging op het gebied van pensioen en zorg.
De belangenbehartiging wordt centraal gedaan. Er zijn 2 Commissies, die zich specifiek hiermee bezig, te weten
Commissie Pensioen en de Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.
Via Nieuwsbrieven worden ook de B- leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voorts worden Bleden uitgenodigd voor bijeenkomsten waar de Commissies presentaties houden over belangenbehartiging. Ook
individuele vragen kunnen -via e-mail- aan de Commissies gesteld worden.
De jaarlijkse contributie bedraagt €12,50.
Hieruit worden alle kosten betaald die met belangenbehartiging samenhangen. Het Kernbestuur heeft als
beleidsuitgangspunt gekozen geen subsidie te vragen aan Achmea voor deze activiteiten. Onze onafhankelijkheid
bij belangenbehartiging willen wij zo borgen.
Heeft u nog vragen? Neem dan per mail contact met ons op.
e-mail: secr.algemeen@ageevee.nl of info@ageevee.nl
Het bestuur verwelkomt u graag als lid van de AGV.
Met vriendelijke groet,
Achmea Gepensioneerden Vereniging

