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                   Hallo leden van KBO Landhorst. 

Als u deze brief ontvangt is het einde van de maand november alweer inzicht en nog altijd kampen we 

met het coronavirus. Daarom kunnen er nog steeds geen activiteiten georganiseerd worden hoe jammer 

wij dit ook vinden. Dat houdt in dat er dit jaar helaas geen kerstviering kan worden gehouden. Heel erg 

jammer want dat is ieder jaar weer een fijne, gezellige, warme samenkomst. Zeker in deze tijd heeft 

iedereen denken wij daar wel behoefte aan. Daarom hebben wij als KBO-bestuur gedacht: als we nu bij 

de nieuwsbrief van december eens een klein presentje doen zodat onze leden toch een klein beetje het 

gevoel van saamhorigheid hebben en betrokken blijven bij de KBO. Wat dat gaat worden houden we nog 

even geheim, maar dan hebt u wel iets om naar uit te kijken.  

 

Zoals u ook al op onze website hebt kunnen lezen heeft het bestuur besloten om te stoppen met het 

uitdelen van prijsjes voor de inzenders van een goede oplossing van de puzzel die iedere maand bij de 

ONS zit. Omdat wij de eerste keer dachten dat KBO Brabant deze eenmalig aanleverden leek het ons 

leuk om daar een prijsje aan te verbinden. Maar KBO Brabant stuurt ze nu iedere maand en omdat er 

maar een klein aantal inzenders zijn, en veelal dezelfde leden, stoppen we dus met de prijsjes. De puzzel 

wordt nog wel gewoon bij de Ons bijgevoegd zodat u toch noch met plezier kunt puzzelen. 

 

Vanuit KBO Brabant kregen wij het verzoek om het volgende bericht aan u door te geven. 

Verzoek van KBO Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen. 

Zoals u wellicht weet , hebben KBO Brabant (125.000leden) en Stichting Pensioenbehoud 

(1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen 

over de pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze 

zaak heeft forse vertraging opgelopen door de reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging 

daarvan als gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt de eerste zitting plaats in Den Haag . 

voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website. 

https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/ 

 

Met het oog op de rechtszaak zouden wij graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze 

seniorenvereniging KBO Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van 

de volgende fondsen: 

• SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 

• Pensioenfonds Detailhandel 

• Pensioenfonds Metaal en Techniek 

• Pensioenfonds van de Metalelektro 

• Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 

• Pensioenfonds PNO Media 

 

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO Brabant) en deelnemer bent van een of meer van de 

bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl) 

o.v.v. “pensioen”, of telefonisch (073-644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang 

als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag voor 26 november. 

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn. 

 

Wij, als bestuur van KBO Landhorst, raden u zeker aan om hieraan mee te werken. Want samen sta je 

altijd sterker dan alleen. 

Dit was het weer voor deze keer. Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne, gezonde maand. 

Voor zover van toepassing: een fijn sinterklaasfeest (zoals het gevierd kan worden met de huidige 

coronamaatregelen) en wij hopen dat u met spanning uitkijkt naar de nieuwsbrief van december. 

En zoals altijd, let en beetje op elkaar. 

 

Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)  

tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl                                  z.o.z. 
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Bij deze nieuwsbrief treft u ook het veslag aan van de algemene jaarvergadering  

gehouden op 19 november 2020. 

 

 

Naar aanleiding van dit verslag kwam het verzoek van Leny om de volgende mededeling  

op te nemen in de nieuwsbrief: 

 

 - Graag wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen wat jullie in mij 

   stellen dat ik nog 3 jaar in het bestuur mag meedraaien.-  
 

Ook Ria wil iedereen bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen om de boeken volgend 

jaar te controleren en te beoordelen. 


