Veghel, december 2019
Beste leden,
Het jaar 2019 is alweer bijna voorbij. Het hele jaar is er door vele partijen over pensioenen
gesproken en er is een voorlopig pensioenakkoord gesloten.
Het kabinet heeft afgelopen week, door extra maatregelen te nemen, de korting op korte
termijn voor de meeste pensioenen afgewend en we wachten met spanning af wat er verder
met de bestaande en nieuwe pensioenen gaat gebeuren. Het blijft lang onderhandelen en
op korte termijn zal er toch een definitief uitgewerkt pensioenakkoord moeten komen.
De hoogte van de reeds ingegane pensioenen van onze leden zal niet veranderen, we
hebben immers een verzekerde regeling, maar ook op een indexering hoeven we (voorlopig)
niet te rekenen.
Uiteraard blijven we de ontwikkelingen in pensioenland nauwlettend volgen en ons inzetten
voor onze gezamenlijke belangen.
In 2020 gaan we weer een ledenvergadering houden voor Zuid op dinsdag 24 maart in Uden
en voor Noord op donderdag 26 maart in Steenwijk. Noteer dit vast in uw agenda. Op deze
vergaderingen zal naast actualiteiten van onze Vereniging ook uitgebreid aandacht besteed
worden aan het reilen en zeilen bij Agrifirm.
Uiteraard ontvangt u tijdig de uitnodiging in uw brievenbus.
Wij vinden het heel belangrijk dat hier vele leden naar toe komen om met elkaar van
gedachten te wisselen en om vele oud-collega’s te ontmoeten. Ook dit vinden wij horen bij
onze doelstelling; ruimte en gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten.
Op de door het bestuur opgestelde privacyverklaring naar aanleiding van het van kracht worden van
de Algemene Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens hebben we nagenoeg geen
reacties ontvangen. Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt
opnemen, dan kan dat via onze secretaris.

Het bestuur dankt u hartelijk voor de fijne samenwerking in 2019 en wenst u en de uwen
Prettige Feestdagen en een goed en vooral gezond 2020 toe.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Agrifirm,
Jan Raaijmakers, voorzitter.

