VGGasunie
VGGasunie is de vereniging van pensioengerechtigden en postactieven van Gasunie & GasTerra. De
doelen van VGGasunie zijn:
• Belangenbehartiging voor de leden van de vereniging
• Het organiseren van sociale activiteiten voor de leden
• Het informeren van haar leden over ontwikkelingen bij Gasunie, in “pensioenland” en in de
wereld van de Zorg in Nederland
Wat doet VGGasunie om die doelen te bereiken?
Belangenbehartiging op het gebied van pensioenen
• Omdat het onze ervaring is dat de traditionele vakbonden nauwelijks cq. niets doen voor
gepensioneerden doet VGGasunie dat door eigen experts op het gebied van pensioenen
• VGGasunie heeft het recht twee bestuurders van het Pensioenfonds Gasunie voor te dragen
• VGGasunie heeft het recht een vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan voor te dragen
• VGGasunie is lid van ouderenorganisatie NVOG (dat is de Nederlandse vereniging van
organisaties van gepensioneerden)
• VGGasunie heeft expertise en financiële middelen om zo nodig juridische procedures te voeren
Belangenbehartiging op het gebied van Zorg
• De VGGasunie onderhandelt met zorgverzekeraar AON/IAK over de inhoud en kosten van
aanvullende pakketten voor de zorgverzekering. Leden van VGGasunie krijgen een
collectiviteitskorting op de zorgverzekerings-premie.
• Er is een speciale vraagbaak voor VGGasunie-leden binnen AON/IAK voor verzekeringsvragen.
Informatie over pensioen, Zorg en Gasunie
• VGGasunie geeft een Nieuwsblad voor haar leden uit (6 keer per jaar) en beheert een website
• De vereniging heeft voor haar leden een berichtendienst met overlijdensberichten van collega’s
Sociale activiteiten en gezelligheid
• VGGasunie heeft meer dan 1.000 oud-collega’s als lid, verdeeld over vier regio's (Noord, Oost,
Zuid en West)
• Die collega's kunt u weer eens spreken op bijvoorbeeld de Nieuwjaarsbijeenkomsten in de vier
regio's onder het genot van een prima maaltijd en een drankje; die mogelijkheid om collega’s te
ontmoeten bestaat ook op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen.
• De vier regio's organiseren jaarlijks één of meerdere uitstapjes in binnen- en buitenland, Leuk en
toch niet duur
• De contributie bedraagt thans € 4,50 per maand en wordt ingehouden op uw pensioenuitkering
of, indien u geen pensioenuitkering ontvangt via een te treffen regeling met de penningmeester.
• De diverse activiteiten worden gesponsord door Gasunie en GasTerra en zijn dus relatief
goedkoop

