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Geachte 60-plusser,

Wat is VGEO?
VGEO is de vereniging voor
gepensioneerden van Elsevierondernemingen. Zij behartigt, in de meest
uitgebreide zin, de gemeenschappelijke
belangen van 'niet-actieven' in het
algemeen en van haar leden, of groepen
van leden in het bijzonder.
Lid van de vereniging kan worden
iedereen die een ouderdoms- of
partnerpensioen ontvangt voortvloeiende
uit een dienstverband met een van de
ondernemingen die direct of indirect
eigendom zijn of waren van Reed Elsevier
Nederland BV of haar rechtsvoorgangers.

Elk half jaar ontvangt U van ons de VGEONieuwsbrief voor 60-plussers. Het doel
hiervan is U op de hoogte te stellen van
interessante pensioenontwikkelingen. Waar
mogelijk toegesneden op uw toekomstige
pensioenaanspraken bij dit bedrijf.
Bovendien willen we U zo op de hoogte
houden met onze belangenorganisatie die
bedoeld is voor alle Reed Elseviergepensioneerden.
Onze Vereniging geeft per kwartaal voor
alle aangesloten leden en donateurs
bovendien een uitgebreide Nieuwsbrief uit.
Wellicht stelt U het op prijs deze ook al
regelmatig te ontvangen. Ter kennismaking
hebben wij een PDF van het laatste
exemplaar bijgevoegd. Mocht U
regelmatige toezending op prijs stellen laat
ons dit dan weten door dit via uw
persoonlijk Emailadres te mailen naar
VGEO-bestuurslid Ger de Rooij.
grooij@kpnmail.nl U blijft zo dan ook op
de hoogte met ontwikkelingen inzake uw
toekomstig pensioen. Graag horen we van
U.

Waarom een nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief van VGEO wordt gestuurd
naar 60+-ers binnen Elsevier Science en RB.
Doel is om deze groep van medewerkers, die
hun Prepensioen of Pensioen dichterbij zien
komen, te informeren over VGEO en hen
bewust te maken van het nut dat VGEO voor
hen kan hebben als het zover is.
Wat moet een niet-gepensioneerde
hiermee?
Als het (pre-)pensioen dichterbij komt, is het
zaak meer te weten te komen over de
gevolgen van de grote veranderingen die dan
plaatsvinden en zich dan aan te sluiten bij
lotgenoten. Wij roepen u op lid te worden
zodra dit voor u mogelijk is. Of wordt
donateur, want dat kan nu al. Stuur dan een
emailtje naar het adres van onze secretaris
secretaris@vgeo.nl Zie ook onze website:

.

http://www.vgeo.nl .
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