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Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief januari 2017 

 

De Sectorgroep Senioren van uw vakbond CNV Connectief brengt maandelijks een 

nieuwsbrief uit om u op de hoogte te brengen van actuele thema’s die voor onze leden 

van belang zijn. De nieuwsbrief wordt digitaal uitgebracht en is ook te vinden op de web-

site Mijnvakbond.nl onder de button senioren: www.mijnvakbond.nl/senioren. 

 

Goede wensen 

 

Het bestuur van de sectorgroep senioren 

wenst al haar leden  

een goed, gezond en gelukkig: 
 

    2017 

 

Goede voornemens 

Ook in 2017 wil het bestuur van de sectorgroep senioren voor u een belangrijke rol ver-

vullen. Namelijk uw belangen zo goed mogelijk behartigen binnen het CNV, binnen CNV 

Connectief maar ook richting politiek Den Haag. In 2017 vinden er verkiezingen plaats en 

gaat er wellicht een andere wind in Den Haag waaien. Maar of de ouderen daarvan profi-

teren is de grote vraag. Kunnen we er op rekenen dat ook ouderen gaan profiteren van 

een gunstig economisch en financieel klimaat? Neemt ook onze koopkracht toe of blijft 

voor ouderen de nullijn gehandhaafd? Hoe gaat het met onze pensioenen in de toe-

komst? Kunnen we nog wel rekenen op indexatie of is dat definitief niet meer aan de 

orde? Vraagstukken waar u een antwoord op moet krijgen. Vraagstukken waar ook het 

CNV haar rol in moet vervullen en waar het bestuur van de sectorgroep senioren het CNV 

op zal aanspreken. Via onze nieuwsbrief houden wij u daarvan op de hoogte. 

 

Verkiezingsprogramma’s 

De Commissie Collectieve Belangenbehartiging is gestart met het lezen en bestuderen 

van de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen. Door de Commissie 

wordt onderzocht welke voornemens politieke partijen hebben als het om de positie van 

ouderen gaat. Hoe kijken zij aan tegen de inkomensontwikkeling van ouderen, een mo-

gelijk nieuw pensioenstelsel, de ontwikkeling van zorgkosten en de ondersteuning waar 

ouderen op moeten kunnen rekenen. Door dat overzichtelijk in beeld te brengen wordt 

het voor u mogelijk gemaakt om bewust te kiezen voor een politieke partij waarop u uw 

stem straks wilt uitbrengen. Geen stemadvies maar inzicht geven in de voornemens van 

politieke partijen. 

 

Samenwerking met gepensioneerden 

In 2017 gaan we verder met het opbouwen van een stevige relatie met de gepensioneer-

den van de sectorgroep Onderwijs. Regelmatig zullen er gesprekken zijn tussen de dage-

lijks besturen van de beide sectorgroepen. Om na te gaan hoe de samenwerking verloopt 

en om oplossingen en mogelijkheden aan te reiken wanneer daar behoefte aan is bij be-

sturen van rayons, regio’s en plaatselijke groepen. De samenwerking moet vooral gericht 

zijn op het samen organiseren van bijeenkomsten waar leden voor worden uitgenodigd 

en waar voor leden interessante thema’s of vraagstukken aan de orde zijn. Daar waar 

dat kan en waar wederzijdse behoefte is, kunnen er ook gezamenlijke bijeenkomsten 

worden georganiseerd voor leden van CNV Connectief (senioren en gepensioneerden) en 

de senioren van collega vakbond CNV Vakmensen. Immers het gaat om het behartigen 

van de belangen van senioren binnen het CNV. 

 

Nieuwe vormen van lokaal contact 

http://www.mijnvakbond.nl/senioren


2 

 

Het jaar 2017 wordt een belangrijk jaar als het om de inrichting van de lokale belangen-

behartiging van onze leden gaat. We weten dat de belangstelling voor het bijwonen van 

lokale ledenbijeenkomsten tanende is. Het kost besturen soms moeite om voldoende le-

den te enthousiasmeren om naar bijeenkomsten te komen. We constateren ook dat be-

sturen steeds meer moeite hebben om vacatures in besturen vervuld te krijgen. Toch 

hechten we heel veel waarde aan een goede betrokkenheid van onze leden bij het werk 

dat lokaal, regionaal en centraal gedaan moet worden. Daarnaast vinden wij dat u ook 

moet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van het CNV wanneer u daar behoefte 

aan heeft. Veel zaken moeten tegenwoordig digitaal geregeld worden, voor veel zaken 

bent u afhankelijk van wat uw gemeente u aan ondersteuning biedt. En niet altijd wordt 

u daar adequaat bij geholpen. Wij vinden dat het CNV lokaal beschikbaar voor haar leden 

moet zijn en u met raad en daad moet kunnen ondersteunen als u daar behoefte aan 

heeft. 

Dat vraagt dus om een andere aanpak en organisatie van onze dienstverlening. En om 

een andere aanpak en betrokkenheid van ons kader. Wellicht moeten wij daarvoor ook 

andere instrumenten inzetten of ontwikkelen. Daar wordt door uw bestuur over nage-

dacht. Op het seniorencongres dat wij in 2016 hebben georganiseerd (zie ook nieuwsbrief 

van december 2016) zijn door twee organisaties (KLUP en PGGM&CO) presentaties ver-

zorgd over andere, moderne vormen van communicatie die mogelijk een oplossing kun-

nen bieden voor het onderhouden van contacten tussen leden en het kader. In 2017 

starten we met pilots om te onderzoeken of deze nieuwe vormen van communicatie een 

oplossing bieden voor het verbeteren van de dienstverlening aan onze leden. 

 

AOW bedragen per 1 januari 2017 

 

100% AOW bedragen 

bruto  

(1 januari 2017) 

Bruto per maand (inclusief “TRIOA1 van (max) € 25,56 

p.m. 

privé situatie per persoon Bruto - 5,4 % zvw-pr Vak.uitk.  

(in mei) 

alleenstaande 1153,35 62,28 71,61 

gehuwd of samenwonend 

allebei AOW 

794,59 42,90 51,15 

gehuwd of samenwonend 

met  partner jonger dan 

65  

794,59 42,90 51,15 

gehuwd of samenwonend 

met partner jonger dan 

65;  met volle2 partner 

toeslag 

1563,62 84,43 102,30 

gehuwd of met partner 

jonger dan 65 met volle3 

partner toeslag – 10 % 

1486,72  80.28 97,18 

 

 

Belastingzittingen CNV 2017 

U kunt uw belastingaangifte zelf invullen of dit samen doen met een deskundige van het 

CNV. Ieder jaar organiseert het CNV zittingen voor het invullen van de belastingaangifte. 

Een ervaren CNV-vrijwilliger vult dan samen met u uw aangifte in. Bij u in de buurt. Dat 

is wel zo makkelijk! Wij zijn er voor u als lid van CNV Connectief en voor uw huisgenoten. 

Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting vragen we een kleine bijdrage (10 

euro voor een enkele belastingaangifte en 14 euro voor u en uw partner). 

CNV Belastingservice werkt als volgt: 

                                           
1 Tijdelijke regeling Inkomens ondersteuning AOW-ers..  
2 De grootte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van die partner.  
3 10% aftrek bij gezamenlijk inkomen van € 2714,68 bruto of meer p. mnd  
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U kunt vanaf nu eenvoudig online een afspraak maken voor een belastingzitting door 

middel van deze link: https://belastingservice.cnvinfo.nl/client/afspraak.  

 

Overlijden Wim Stoop 

Van het bestuur van CNV Connectief hebben wij bericht ontvangen van het plotseling 

overlijden van collega redacteur Wim Stoop. Wim schrijft elke maand een nieuwsbrief 

voor de collega gepensioneerden van de sector Onderwijs. Sinds september 2015 is er op 

het terrein van de communicatie naar de senioren en gepensioneerden een samenwer-

king tussen Wim Stoop en ondergetekende ontstaan. Regelmatig heeft u bijdragen gele-

zen uit zijn nieuwsbrief en zijn ook artikelen uit onze nieuwsbrief in zijn nieuwsbrief ver-

schenen. 

In het bericht van het bestuur van CNV Connectief staat het volgende: 

“Het belang van het meedenken en meepraten van leden bij het beleid van de bond was 

Wim zijn grote motivatie. Hij vond het daarom van het grootste belang dat leden goed 

worden geïnformeerd. Hij heeft dat in de praktijk gebracht door voor alle gepensioneerde 

leden van CNV Onderwijs maandelijks trouw een nieuwsbrief te schrijven. Ook zullen jul-

lie zijn vurige betogen op de ledenvergaderingen, daar waar het ging om de belangen 

van de leden en de verenigingsdemocratie, zeker kunnen herinneren. We zullen Wim en 

zijn inbreng enorm gaan missen”. 

https://belastingservice.cnvinfo.nl/client/afspraak
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We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en alle andere naasten veel sterkte bij 

het verwerken van dit enorme verlies.  

 

Secretariaat Sectorgroep Senioren 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de nieuwsbrief of u wilt andere zaken onder de 

aandacht brengen van de Sectorgroep Senioren, dan kunt u daarvoor contact opnemen 

met het secretariaat 030-7511182 (Natasja van den Berg) of 030-7511184 (Linda War-

naar) of per mail: senioren-cnv-connectief@cnv.nl. Ook kunt u contact opnemen met de 

secretaris Alfred Lohman. Hij is bereikbaar per mail: a.lohman@cnv.nl. 

 

Alfred Lohman 

Senioren CNV Connectief 

mailto:senioren-cnv-connectief@cnv.nl
mailto:a.lohman@cnv.nl

