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Beste vrienden PVSO
Je bent verwonderd? Of toch misschien niet en laat je gewoon alles maar voorbijgaan? De nieuwsletter
Nr. 64 is nog maar pas toegekomen of je krijgt Nr. 65 reeds in de bus, of beter in de E-mail-box.
Wel, onderhavige is er één met UITNODIGING, een vraag betreffende het ACTIVITEITENVERSLAG
2016 en een vraag betreffende de VRIJWILLIGERS. Wij verwachten een daarop een antwoord!!!
Het is niet mijn gewoonte om vanuit het onderhavige te zwaaien met bedankingen. Niet dat ik dat niet wil
doen, maar de vrees om medewerkers te vergeten hield me dat tegen. Ik weet dat iedereen met hart en
ziel heeft meegewerkt. We konden op U allen een beroep doen en iedereen was tot medewerking bereid,
om binnen het NSPV een bloeiende “gepensioneerdenwerking” te bewerkstelligen. Maar door bepaalde
en de door u gekende omstandigheden ging het niet zo vlot.
Vooreerst wil ik Tony Van Herenthals oprecht danken. Hij heeft het werk en de geplogenheden van Eddy
De Blaere en van José Deweerdt zo goed mogelijk verdergezet. Deze twee laatsten wil ik oprecht danken
voor wat ze, spijts een moeilijke periode toch nog gedaan hebben. Ik hoop in de toekomst terug op Eddy
en José te mogen rekenen.
Geen vleierij, geen gehuichel, maar, ik wil hier ook een oprechte dank uitspreken naar de PVSO’s en
afgevaardigden toe. Mijn dank en erkentelijkheid gaat eveneens uit naar Jan Boon, Jerome Aoust en
Carlo Medo waarvan ik oprechte steun mocht ondervinden.
Ik ben er nu meer dan ooit ervan overtuigd, dat wij 2017 een niet te weerhouden goede start
gepensioneerdenwerking zullen nemen nemen!!! Hiervoor wensen wij onszelf het allerbeste voor 2017.
Van harte een vrede- en vreugdevol kerstfeest en een prettig jaareinde.
Verder wens ik u en zij die u dierbaar zijn, het allerbeste voor 2017.
Marcel De Loof

8. Stimuleren van plaatselijke initiatieven en
financiering ervan.
9. Beheer van de toegekende gelden.
(kredietlijn?)
10. Herziening en herverdeling van
kiesgerechtigde leden (werkende leden)
zodat actieven, gepensioneerden en
weduwen evenredig vertegenwoordigd
zijn.
11. Uitbreiden van vormingsdagen voor
afgevaardigden gepensioneerden. (Er is
reeds te veel kennis verloren gegaan)
12. Samenstelling van een bestuur gelijklopend
met de provincie.
13. Nieuw voorstel: een “voogdij-vasteafgevaardigde” (te zoeken bij de huidige
vrijgestelden - in cumul?) Dit zou nuttig
zijn om een bestendigheid te verzekeren
gelet enkel te kunnen rekenen op
vrijwilligers gepensioneerden.

VERGADERING PVSO
Op donderdag 05 januari 2017 om 10.00
uur zal een vergadering doorgaan ter zetel
van het NSPV.
Enig agendapunt: Reorganisatie en organisatie

van de Nederlandstalige sector gepensioneerden.
Alle PVSO’s worden er verwacht.
Op donderdag 15 december16 werden reeds de
eerste grote krijtlijnen uitgetekend. Op 05/01/17
zullen bepaalde items tot de finisch besproken
worden.
Mogen wij vragen aan de PVSO’s hun voorstellen
en mening door te sturen over de volgende punten:
1. Lidgelden (75 en 50 euro) zijn hoog.
2. Blijven wij een syndicaat politiediensten.
Blijven wij een syndicaat met beperkte
plaats voor onze gepensioneerden? Of
wordt de gepensioneerdenwerking een
zustervereniging bij het NSPV?
3. Opstellen van een inventaris waarvan de
gepensioneerde leden kunnen genieten:
4. Wat krijgen ze voor hun lidgeld?
a. Lidmaatschap (Administratie)
b. Regelmatige informatie via S.E.?
c. Plaatselijke informatiepunten
waarbij men ten rade kan gaan (bij
de afgevaardigden)
d. De zekerheid dat
nabestaanden(weduwe) zullen
geholpen worden bij overlijden?
e. Zekerheid dat de gepensioneerde
leden worden geholpen bij
problemen met alle pensioenen,
toegekende rentes, tegemoetkoming
van alle kassen en verenigingen?
f. Is er voldoende retourne naar de
leden onder de vorm van dat sociaal
dienstbetoon?
5. Ontspanningsmogelijkheden en samenzijn?
6. Herzienings van het werkingsgeld
nationaal:
a. Door jaarlijkse kostenraming van
alle werkzaamheden en activiteiten
b. Door forfait
c. Per gepensioneerd lid?
7. Financiering van Gepensioneerdenwerking
per provincie? per afdeling?

Andere voorstellen kunnen mij toegestuurd
worden vóór 5 januari 2017.

OPROEP AAN DE PVSO!!!
Algemene vergadering Activiteitenverslag
Op vrijdag 24 maart 2017 gaat de Algemene
vergadering door.
De sector gepensioneerden (N) zal er traditiegetrouw
de jaarlijkse activiteitenverslag van 2016 voorleggen
aan de Algemene vergadering. Ter die gelegenheid
wil ik de activiteiten binnen de provincies en
eventueel van de afdelingen op de voorgrond brengen.
Mag ik uitdrukkelijk vragen om uw activiteiten onder
de vorm van de volgende tabel aan mij op te sturen.
In dit geval wens ik eraan te herinneren dat die ketting
zo sterk is als de zwakste schakel en dat er geen
enkele provincie daarop mag ontbreken.
Let wel! Het is niet de bedoeling om er een
onderlinge wedstrijd van te maken. Deze gegevens
dienen enkel en alleen om de algemene werking bij de
Nederlandstalige gepensioneerdenwerking in kaart te
brengen en ter aanvulling van het activiteitenverslag.
Het aantal kan ook bij benadering gegeven worden
indien het exacte cijfer niet gekend is.
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Binnen uw provincie…….
1
2
3

Hopelijk heeft geen enkele afgevaardigde de
verzekering nodig, maar als er iets gebeurd mag er
geen betwisting zijn, met het oog op een correcte
afhandeling na een event ueel ongeval.

aantal

Aantal gepensioneerde leden?
Aantal weduwen?
Vergadering ten overstaan van de
gepensioneerde leden en weduwen

BEYDTS Willy

binnen de provincie en/of afdelingen?
4

5
6
7

Vergaderingen of bijeenkomsten met de

RAMAN Gilbert
VERSCHAEVE Marc
RECOUR Eddy
EVENS Geert
BOON Jan

afgevaardigden gepensioneerden binnen de
provincie en/of afdelingen ?
Individuele sociale bijstand aan
gepensioneerden, weduwen (buiten overlijden)

Hulp bij overlijden
Andere activiteiten:
Hulp vergoedingspensioenen
Oorlogspensioenen, Nat. Statuut, O.P……..
Hulp of verstrekte informatie over
buitenlandse pensioenen of Belgische
pensioenen in het buitenland.

VLAYEN Achiel
SMETS Gunther
CARLIER Jean
REALE Guiseppe
CHRISTIAENSEN Luc
DE BORGGRAEVE Dirk
……………………………
STRUYVEN Staf
……………………………
DOX Karl
JORDAENS Jan
Mag ik tegen eind januari 2017 de gegevensDE WEERDT José

verwachten?

VSO W-Vlaanderen en
afdeling Brugge
Afdeling Brugge (hulp)
Afdeling Ieper
Afdeling Kortrijk
Afdeling Kortrijk
PVSO Vlaams
Brabant
afdeling LEUVEN
afdeling Zaventem
afdeling ASSE
PVSO Antwerpen
Antwerpen
Turnhout
Antwerpen
Brussel Hoofdstedelijk

Met dank.
VAN HERENTHALS Tony
VRIJENS Pierre

Lijst vrijwilligers

DE RIDDER Jean

Als antwoord op een 10-jaar oude vraag werden de
gepensioneerde vrijwilligers uiteindelijk
verzekerd.
Daar waar de actieven als “dienst” verzekerd zijn
was dit niet het geval bij de gepensioneerden.
De lijst hieronder is de lijst van afgevaardigden en
medewerkers die aan Dominique Defrance
werden door gegeven.

DE LOOF Marcel

BOTTELDOOREN Ludo
TEMMERMAN Guido
PIENS Georges
VAN DE VEIRE Ivan
DE SMEDT Julien
DE CLERCQ Christian
DE SPIEGELEIR Cyriel
DHONDT Willy
FRAIPONTS Roland
KUYLEN Marcel
……….
………….
COCKHUYT Roger

Dit is de enige lijst.
Wij vragen dan ook alle wijzigingen die er aan
moeten gebeuren via de sector gepensioneerden
(N) te laten geworden.
Wij vragen dan ook aan de PVSO om de lijst
plichtsbewust bij te houden, indien nodig aan te
passen van zodra een wissel van actief naar
pensioen zich voordoet. Ook bij stopzetting van de
functie dient dit gemeld te worden.

gewest
idem
PVSO Brussels
Hoofdstedelijk gewest
PVSO Oost
Vlaanderen
Voorzitter sector
gepensioneerden(N)
en Afd. Gent
Oudenaarde
Oudenaarde
Vaandeldrager
Afdeling Gent Gent
Vaandeldrager Gent
Afdeling Gent
Dendermonde
PVSO Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Afdeling Gent vzw
reizen

Marcel De Loof – Voorzitter sector gepensioneerden (N)
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