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 Mededeling NNPV Hoofdbestuur
-

Herinnering Algemene ledenvergadering maandag 13 december 2021.
In de bijlage een “nieuwe” concept begroting met wat aanpassingen in de contributies van onze squash afdelingen.
Deze is in overleg met de penningmeesters iets omhoog gegaan.
Squash Den Haag per 01-01-2022 naar € 31,50 per maand (was € 30,00).
Squash Ede per 01-01-2022 naar € 20,00 per maand (was € 18,50).

Aanmelden voor de ALV kan nog door middel van een e-mail naar arno.diemer@nn.nl

 VO-NN stelt zich voor aan de NNPV
Word lid van Vereniging Oud-medewerkers NN! NN’er zijn schept een band, voor altijd!
Je werkt niet meer bij NN, maar je voelt je er nog wel mee verbonden.
Door de goede herinneringen, maar ook doordat je pensioen bij NN hebt opgebouwd.
Vereniging Oud-medewerkers NN (VO-NN) behartigt voor alle oud-NN’ers van NN Group en haar dochters de belangen
op het terrein van pensioen, zorgverzekeringen, welzijn en recreatie. Samen met VO-ING zijn we gesprekspartner van Pensioenfonds ING.
Dit bieden wij onze leden:
1. Interessante kortingen op zorg- en schadeverzekeringen, en bijvoorbeeld op een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
Hiermee verdien je je contributie eenvoudig terug.
2. Een netwerk met oud-collega’s dat je kunt onderhouden tijdens (interactieve) bijeenkomsten die ook voor niet-gepensioneerden interessant zijn.
Hier verbinden we het heden en het verleden door te informeren over het NN van nu. Spreekt het sociale aspect je meer aan, dan zijn ook de regionaal
georganiseerde excursies en kleinschalige samenkomsten interessant.
3. Je kunt je kennis bijspijkeren tijdens informatieve bijeenkomsten, zowel digitaal als fysiek, over financiële onderwerpen of bijvoorbeeld over actief en gezond
oud(er) worden.
Vier keer per jaar een online ledenmagazine
Meer informatie over de VO-NN en de belangenbehartiging en met mooie interviews met voormalige collega’s.
Via onze website www.vo-nn.nl
Blijf op de hoogte van bijeenkomsten, excursies en bijzondere aanbiedingen.
Lid worden? Ga naar www.vo-nn.nl
Je kunt lid worden als je bij NN gewerkt hebt in het verleden. Of je al met pensioen bent of nog niet is niet van belang.
De focus ligt op 50+. Het eerste jaar is gratis; daarna kost het maar een paar tientjes per jaar.
Op www.vo-nn.nl vind je naast het inschrijfformulier ook alle informatie over activiteiten, excursies en over de voordelen van het lidmaatschap.

 NNPV Info gemist? Kijk op NNPV.nl
Eerdere NNPV Info’s zijn te vinden op NNPV.nl onder NNPV Info’s:
Voor foto’s van een NNPV activiteit! nnpv.mijnalbums.nl
Wachtwoord: mail naar nnpv@nn.nl
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