UITNODIGING DONATEUR-/ LIDMAATSCHAP
Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil (VGEM)
Graag nodigen we u uit om donateur of lid te worden van onze Vereniging van
Gepensioneerden. Hieronder vindt u enkele praktische gegevens.
Wat zijn de voorwaarden om lid (1) of begunstiger (2 en 3) te kunnen worden ?
1. U bent gepensioneerde van ExxonMobil en ontvangt pensioen van Protector, u betaalt een
contributie van € 15.-- per jaar (2017).
2. U bent werkzaam bij ExxonMobil, dan kunt u begunstiger worden.
3. U bent niet meer werkzaam bij ExxonMobil, maar ontvangt t.z.t. pensioen van “Protector”.
Voor 2 en 3 geldt: u betaalt een minimale bijdrage van € 10.-- per jaar (2017)
Hoe wordt u lid/donateur ?
U kunt zich eenvoudig aanmelden door het inschrijvingsformulier op te sturen naar
Ledenadministratie VGEM, p/a Hofvliet 41, 2251 TH Voorschoten.
U kunt ook inloggen op onze website: www.vgem.nl en u daar registreren.
Waarvoor staat de Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil ?
De vereniging werd oorspronkelijk opgericht als Vereniging van Gepensioneerden van Esso in
Nederland in december 1963. Vanaf augustus 2005 werd de huidige naam ingevoerd.
Momenteel telt de VGEM ongeveer 1360 donateurs en leden. Voornaamste doelstelling van de
vereniging :
het bevorderen van het contact van de leden met de onderneming, voor zover dit contact nuttig
kan zijn voor het bereiken van de doelen
het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden. Het geven van raad, morele steun
en hulp aan de leden.
het bevorderen van de belangen van de leden; u wordt min. 4x per jaar op de hoogte
gehouden door het mededelingenblad VGEM-NIEUWS.
Samenstelling van de VGEM
Bestuur
Voorzitter:
Paul Weijel
Secretaris:
Jeroen Meerbach
Penningmeester:
Jan Willem Baurdoux
Lid:
Ine van den Boer **

Vicevoorzitter:
2e Secretaris:
2e Penningmeester:
*)
**)

Gerard Alblas
Abelien van der Rest *
Barry van der Vecht
tevens ledenadministrateur
tevens Lid Redactiecommissie

Ledenraadsleden geven raad aan zowel het bestuur als aan de leden.
Voor een overzicht van de rayons die zij bezoeken verwijzen we u naar het overzicht:
LEDENRAAD RAYONS
Verdere commissies zijn:
de Kascontrolecommissie
de Geschillencommissie
de Redactiecommissie
de Reüniecommissie

(3 leden)
(3 leden)
Ed Buzzi, Hakim Tampoebolon, Alfred Tusschenbroek
om de 2 jaar van toepassing

Tevens is een lid van de Vereniging werkzaam als Coördinator Kerstpakketten: momenteel is dit
George Martens.
We hopen ook u te mogen verwelkomen !

