
Wie kunnen lid worden? 

 

Dat is iedereen die een ouderdoms-, vroeg- of 

partnerpensioen ontvangt voortvloeiende uit een 

dienstverband met een van de ondernemingen die 

direct of indirect eigendom zijn of waren van 

RELX Nederland B.V. of haar rechtsvoorgangers. 

Bij overlijden gaat het lidmaatschap indien 

gewenst over op de partner. 

Het lidmaatschap kost u slechts € 14 per jaar. 

 

Ook donateurs zijn welkom! 

Wie in de toekomst een (vroeg-)pensioen van 

RELX Nederland B.V. zal ontvangen, kan alvast 

donateur worden. Deze (toekomstige!) leden 

worden ook uitgenodigd deel te nemen aan alle 

activiteiten die de VGEO organiseert, zoals 

Dagjes Uit. 

  

Wilt u lid of donateur worden? 

 

Lees de introductiepagina op onze website 

https://www.vgeo.nl/introvgeo.php 

en stuur vervolgens een email naar onze 

penningmeester Herman Engelen via emailadres 

penningmeester@vgeo.nl 

 

Voor overige inlichtingen is de secretaris Paul 

Klein bereikbaar op tel. nr. 035-5389607 of mail 

hem via secretaris@vgeo.nl 

 

Wat heeft de VGEO u te bieden? 

 

- Behartiging van de belangen van u als 

gepensioneerde; 

- Informeren van gepensioneerden via de Elsevier 

Senioren Nieuwsbrief, die vier maal per jaar 

verschijnt en via de website www.vgeo.nl met 

ledeninformatie; 

- Een jaarlijks dagje uit en de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering (ALV), wat goed is voor de 

onderlinge contacten; 

- De mogelijkheid direct met andere leden in 

contact te komen middels de ledenlijst. 

 

 
En zo ziet onze website er uit op uw mobiel. 
 

Word ook lid of donateur van de 

 

Voorzitter Henk van der Rijst en Nieuwsbriefredacteuren 

Jeroen Hogendorp en Harry Nijhuis tijdens een Dagje Uit. 
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Waarom een vereniging van 

gepensioneerden en waarom juist deze? 
 

De VGEO is een actieve vereniging, die in 1994 

is opgericht en zich inzet voor de belangen van 

gepensioneerden met een voormalig dienst- 

verband bij één van de werkmaatschappijen van 

de RELX Group (voorheen: Reed Elsevier, 

Elsevier Science, Reed Business, Elsevier 

Bedrijfsinformatie, Misset, enz). Het bestuur van 

de VGEO bestaat uit acht leden, allen 

oud-Elsevier-medewerkers. 

  

Onze website www.vgeo.nl en onze 

kwartaalnieuwsbrief zijn veelgebruikte bronnen, 

niet alleen voor de eigen (gepensioneerde) 

oud-medewerkers van RELX en Reed Elsevier 

(inclusief zij die nog niet met pensioen zijn). 

Dagelijks wordt de website namelijk ook heel 

veel bezocht door gepensioneerden in het 

algemeen (dus zonder Elsevier-achtergrond). 

Ook de uitgaven van onze Nieuwsbrief vindt op 

die manier zijn weg naar velen in het land. 

 

 
Zo ziet onze website er uit op uw laptop of PC-scherm. 

 

De VGEO is vertegenwoordigd in de vereniging 

Koepel Gepensioneerden (juridische opvolger 

van NVOG en KNVG), die door beïnvloeding 

van politiek en andere beleidsmakers de belangen 

en rechten van gepensioneerden wil verdedigen. 

Daarnaast is de VGEO ook vertegenwoordigd in 

de Vereniging van Gepensioneerden (VvG-PGB) 

van ons pensioenfonds PGB (Pensioenfonds 

Grafische Bedrijven). Als lid van de VGEO ben 

je tevens automatisch lid van die VvG-PGB. 

 

Dagjes Uit en ALV 

 

Elk jaar in augustus verwelkomen we onze leden, 

vergezeld van hun partner of een introducé, op het 

Dagje Uit. Zo’n dag is een prima gelegenheid om 

contacten met vroegere collega’s te hernieuwen 

en herinneringen op te halen. U spreekt elkaat niet 

alleen tijdens de activiteiten van die dag, maar 

ook bij de lunch en bij de slotborrel. Doorgaans 

verwelkomen we dan circa 100 deelnemers; op 

bijna 400 leden is dat een blijk van  

 

 
  

Leden ontmoeten elkaar ook tijdens de algemene 

ledenvergadering (ALV), steevast op een 

woensdag in april in Nijkerk. Er wordt niet alleen 

vergaderd en teruggekeken op het voorbije jaar; 

meestal zijn er ook twee presentaties over diverse 

onderwerpen, een ervan gerelateerd aan het 

bedrijf, het andere met een heel andere 

invalshoek, maar wel relevant voor ouderen. 

 

 
 

 
Dit is de titelpagina van onze nieuwsbrief, die in december 

2019 16 pagina’s telde en aan alle leden werd toegezonden. 
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