Beste leden,
Het blijft spannend.
Deze maand was ik aanwezig bij de bijeenkomst voor gepensioneerden in Hilversum. Er was weer
een groot aantal mensen op afgekomen. Tijdens de bijeenkomst werd door PMT een toelichting
gegeven op de huidige situatie. Boeiend, maar als gepensioneerden blijven we in spanning zitten hoe
het met ons pensioen zal zijn in 2020. Daar kan men nog geen antwoord op geven want dat is
afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden naar aanleiding van het pensioenakkoord en hoe
er gereageerd wordt op het starten van het proces tegen de overheid over de rekenrente. VG-PMT
steunt dit initiatief namens u financieel.
Dit jaar zijn er nog twee bijeenkomsten voor gepensioneerden van PMT één op 4 november in
Maastricht en één op 12 december in Rotterdam. Ik hoop u daar te ontmoeten. U kunt zich opgeven
via de website van PMT. www.bpmt.nl. Er werden veel vragen gesteld en Jurgen Rayman geeft elke
bijeenkomst een kort optreden voordat we aan de borrel en de bitterbal kunnen.
Uiteindelijk weten we pas op 31 december van dit jaar hoe de zaken er voor staan. Wat we wel
weten, is dat de AOW dit jaar en volgend jaar extra zal stijgen door de sterkere verhoging van de
lonen. De indexatie van de AOW is aan die ontwikkeling gekoppeld.
Algemene Ledenvergadering (ALV) van VG-PMT.
Neem een gast mee!
Tijdens de eerdere ALV dit jaar hebben wij toegezegd dit jaar een extra ALV te organiseren op
donderdag 21 november om 13.30 uur in Maarssen. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging en een
aanmeldingsformulier per mail. Het Bestuur zou op deze middag graag van u horen wat u vindt dat
de vereniging zou moeten doen om u te motiveren lid te blijven en wat anderen kan motiveren lid te
worden. Om dit extra goed te kunnen invullen, lijkt het een goed initiatief als elk lid één of meerdere
mede PMT gepensioneerden meeneemt om deze discussie te voeren. Ook zouden we graag weten of
er mensen zijn die actief kunnen zijn met het verbeteren van de website of het gebruik van social
media. Vanzelfsprekend zullen we ingaan op de recente ontwikkelingen ten aanzien van PMT en ons
pensioen. Dus... noteer 21 november!

Namens het Bestuur,
Rob Bernsen
voorzitter

