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Jaa rgang 21, nu mmer 2

Zie o o k o nze priv acy v erklaring o p : www.v gd cn.nl

an 28 november

U vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

1. Het corona virus treft ook de VGDCN
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Oproep : individuele vragen rechtstreeks aan N.N. stellen
Pensioen reglement + Addenda Chemours en Genencor nu op de website
Jaarverslag van de secretaris op de website
Wijziging persoons gegevens doorgeven
In memoriam

Secretariaat:
Hans van den Reydt
Prickwaert 45
3363 BA Sliedrecht
E-mail: secretaris@vgdcn.nl
Geplande LEDENVERGADERINGEN

ALV: Zie 1)
NLV: Zie 1)

1) Het corona virus treft ook de VGDCN.
2. •In memoriam
Het bestuur van de VGDCN heeft besloten de bestuursvergadering van maart te schrappen .
Er is uiteraard wel email /telefoon contact
De geplande Algemene Leden Vergadering van 23 april gaat niet door
Mogelijk komt er één vergadering later dit jaar.
Met een ledenbestand dat volop in de risico groep zit zullen we hier een modus voor moeten vinden!
•

2} Een delegatie van het VGDCN bestuur had een vergadering met onze N.N. contactpersonen.
Dit kon nog net, de dag erop moesten ze van huis gaan werken.
Gesproken is onder meer over de transitie van het Chemours pensioenfonds naar N.N.
Ook kregen wij uitleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden van N.N.
Zij zullen op onze eerstvolgende ledenvergadering uitleg geven over hoe het nu verder gaat.
Wij hebben het verzoek neergelegd of we op gezette tijden rapportage over overledenen kunnen krijgen.
3) Oproep: Individuele vragen direct stellen aan N.N.
N.N. vraagt met klem als er nog individuele vragen zijn deze rechtstreeks aan hen te stellen
Telefoon 088 6636000 of email via: www.nn.nl/mijnpensioenvraag (polis nummer vermelden)
4) Pensioen reglementen + addenda van Chemours en Genencor nu op de VGDCN website
Deze zijn te vinden onder “documenten “ op de website van de VGDCN. (www.vgdcn.nl)
5) Jaarverslag van de secretaris 2019
Het jaarverslag van onze secretaris Hans van den Reydt is nu ook te lezen op de VGDCN website
Een mooi overzicht van de activiteiten over 2019 https://www.vgdcn.nl/notulen/jaarverslag-secretaris-2019/
6) Wijziging persoonsgegevens, incl. bankrekeningnummer etc. doorgeven aan de Ledenadministratie!
Dus: Verandert uw adres, email adres of uw rekeningnummer?
➔ Geef dit dan ook direct via de website (https://www.vgdcn.nl/inschrijven-wijzigen/leden/wijzigingen/mail),
Per Post: Let op dit adres is gewijzigd:
Ledenadministratie VGDCN:
Frans Verhoeven
Zuringveld 91,
4847KS Teteringen
Per E-mail: ledenadministratie@vgdcn.nl door.
7) In memoriam (Voor zover bekend bij de VGDCN)
Naam
overleden op
J. J. (Jo) de Haan
5 maart

Leeftijd
91 jaar

