NSPV – VZW - SECTOR OPRUSTGESTELDEN

Secretariaat: Romboutsstraat, 1 / 11 1932 ZAVENTEM : 02/644.65.00 -  : snps@nspv.be
Marcel De Loof – Avennesdreef 44 – 9031 Drongen : 09/226.94.31 : 0477/63.90.18
 : snps@nspv.be - marcel.de.loof@skynet.be

Aan alle leden gepensioneerden

NIEUWSBRIEF Nr. 4/19
van en voor gepensioneerden
Marcel De Loof

P.027.19 Bijzondere uitgave

19 mei 2019

Beste gepensioneerden en weduwen van de politiediensten,
van de Rijkswacht en van de geïntegreerde politie.
Een bijzondere uitgave? Is er iets aan de hand?
Iets aan de hand? Ja en neen. Maar toch willen wij 2 punten
onder de aandacht brengen van de gepensioneerden van het
NSPV

Betreffende de gepensioneerdenwerking.

INHOUD
Bijzondere mededeling.

Onze leden schijnen de laatste jaren de weggevonden te hebben
naar onze gepensioneerdenwerking. Allerlei vragen stromen
binnen. De “winkel krijgt veel klanten” over de vloer. Dat doet
plezier.
Maar zoals het steeds gaat, zijn wij daardoor zelf het slachtoffer geworden van ons eigen succes. Van
de actieve afgevaardigden mogen wij, en dat is begrijpelijk, op geen steun rekenen. Ook zijn zij te
veel doordrongen dat alles kan opgelost worden via Mypension.
Wij weten beter!!! Momenteel liggen nog meer dan 40 bundels te wachten op een antwoord. Ware die
maar op te lossen via Mypension.
Ik hoop op begrip en wat geduld van hen die nog op een antwoord wachten.
Om die onhoudbare situatie op te lossen wil ik alles in het werk stellen om binnen onze werking te
reorganiseren, en er moet meer gedelegeerd worden. (Akkoord, een zwak punt van mij.)
Aan de afgevaardigden gepensioneerden nog dit: Doorgedreven syndicalisme stopt bij pensionering
en wordt omgezet is sociale hulpverlening!!! Wij laten onze gepensioneerde leden niet in de steek!!!
A. Werking
B. Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek.
Omzeggens alle gepensioneerde leden kregen de voorbije week een “tevredenheidsonderzoek” in de
mailbox.
Bij nader toezien bleek het niet voor de gepensioneerden bestemd te zijn. Men kon dit NIET
gebruiken. Op het eerste zicht leek het erop dat ze de gepensioneerden vergeten waren. Menig
aangeschreven gepensioneerde voelde zich benadeeld, greep naar een pen (PC-toetsenbord) en
stuurde dan maar een klachtenbrief daarover naar Marcel. Gezien ik de bewuste E-mail zelf niet kon
openen was ik geneigd om te denken dat er nalatigheid in het spel was.
Ik kan enkel de gepensioneerden geruststellen: u krijgt nog de kans om een tevredenheidsenquête
in te vullen. Die zal binnenkort naar de gepensioneerden verstuurd worden.
Ik ben wel benieuwd. De inkt van de vorige is nog niet droog. (2015)
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