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Behartiging van onze 
pensioenbelangen… 



Samen met u behartigen wij  
ons aller pensioenbelangen… 

 
Als gepensioneerde heeft u geen werkdruk 
meer en doet u alleen nog maar dingen die  
u zelf leuk vindt. Toch zijn er bepaalde  
zaken, die u moet blijven bijhouden.  
 
Allerlei pensioenzaken  
Pensioenzaken, bijvoorbeeld, die direct van 
invloed kunnen zijn op uw persoonlijke situa-
tie, zoals koopkrachtvermindering, zorgverze-
kering en het nieuwe pensioenbeleid van de 
overheid. De VG Siemens behartigt in dit ver-
band de belangen van haar leden bij allerlei 
interne en externe instanties. Vaak gaat het 
daarbij om complexe zaken, waarvoor u zelf 
geen tijd heeft of waarin u geen zin heeft.  
Of die u graag aan experts wilt overlaten.  
 
Eigen identiteit behouden 
Siemens Nederland heeft de pensioenuit-
voering in 2007 ondergebracht bij het PME 
(Pensioenfonds Metalektro). Als gepensio-
neerden zijn wij hierdoor meer op afstand van 
Siemens en de pensioenuitvoerder komen te 
staan. Wij zijn opgegaan in een groter geheel 
en ieder zal voor zich verder moeten. Onze  
vereniging maak deel uit van de VG PME 
(Vereniging van Gepensioneerden PME)  
en heeft daarmee samen met andere ver- 
enigingen een stem binnen het PME.  
 
Samen sterk 
Alleen een zo groot mogelijke vereniging  
van Siemens-gepensioneerden zal onze  
eigen identiteit in stand kunnen houden en 
met de inmiddels benoemde VG PME ver-
tegenwoordigers in het verantwoordings-
orgaan en het PME-bestuur laten wij onze 
invloed gelden op het beleid van het pen-
sioenfonds. Daarnaast kan een grote VG 
Siemens via de Koepel Gepensioneerden 
(KG) invloed uitoefenen op de belangen-
behartiging van ons ouderen. 
 
Voordelen 
Uitsluitend als lid van onze vereniging kunt  
u digitaal toegang krijgen tot de BSH-web- 

shop om - tegen aantrekkelijke prijzen - huis-
houdelijke producten van de merken Siemens, 
NEFF en Bosch te bestellen. Vooral de regel-
matige aanbiedingen op hun website zijn bij-
zonder interessant! Verder kunt u voordelen 
behalen via de door Siemens aangeboden 
verzekeringen bij CZ (voor ziektekosten) en 
AON (voor WA, inboedel, reizen en annule-
ringen). Sinds 2021 mogen wij u jaarlijks - na-
mens Siemens Nederland - uitnodigen voor 
het AKO-kerstconcert. Natuurlijk bent u ook 
welkom op onze  jaarlijkse algemene leden-
vergadering waar u kunt bijpraten met uw  
oud-collega’s. 
 
Ook uw stem klinkt door! 
Om die reden doen wij een beroep op u om 
ook lid te worden van onze vereniging. Met 
meer leden staan wij nog sterker! Voor een 
bedrag van slechts € 11,- per jaar, om de 
kosten te dekken, klinkt dan ook uw stem 
door. De contributie gaat in per 1 januari van 
het nieuwe jaar! U kunt zich als lid opgeven 
via het op pagina 3 afgebeelde inschrijfformu-
lier. Verzending kan desgewenst plaatsvinden 
per post of per e-mail (conform instructies). 



VGSiemens 

 

Aanmeldingsformulier  
lidmaatschap  

 

Wanneer u dit formulier opent in Adobe, kunt u het elektronisch invullen, printen en ondertekenen.  

Naam  Man Vrouw 

Roepnaam  

Voorletter(s)  

Straat en huisnummer  

Woonplaats  

Postcode  

Telefoon  

E-mailadres  

Geboortedatum  

Personeelsnummer  

Rekeningnummer (IBAN)  

 

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Door het invullen van bovenstaande gegevens en het ondertekenen van dit 
formulier geeft u VG Siemens toestemming om deze gegevens op te slaan en te 
gebruiken. Dit binnen het kader van bovengenoemde verordening en conform 
onze eigen privacyverklaring. 
 
E-mailadres 
In principe communiceren wij met onze leden per e-mail. Door toezending van nieuws-

brieven (maandelijks/halfjaarlijks) en van uitnodigingen (met vergaderstukken) voor onze 

jaarlijkse ledenvergadering. 

 

Machtiging automatische incasso. 
Ik machtig hierbij VG Siemens om de contributie van € 11,00 per jaar via een auto-

matische incasso van mijn rekening te laten afschrijven. Als u het niet eens bent met 

een afschrijving, dan kunt u het bedrag binnen dertig dagen na incasso laten 

storneren.  

 

Versturen 
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier per post zenden aan: 
Secretariaat VG Siemens, Red Debroystraat 28, 3069 ZJ  ROTTERDAM.  
U kunt dat ook doen door het formulier te scannen of te fotograferen en per e-mail te 
zenden aan: secretaris@vgsiemens.nl. 
 

Datum: 

Uw handtekening:  
 

 

Wij danken u voor uw aanmelding als lid van de VG Siemens!  

Het VG Siemens-bestuur 

https://www.vgsiemens.nl/images/bestuur/privacyverklaringvgsiemens.pdf

