
Beste Schiphol collega, 

Wellicht bent u op de hoogte dat er voor de gepensioneerden én nog actieve 60-plus-
sers van Schiphol een vereniging bestaat. Vereniging Gepensioneerden Schiphol (VGS)!  

De vereniging is opgericht om de belangen van de Schiphol gepensioneerden en toe-
komstige gepensioneerden te behartigen. Zij is ondermeer aanspreekpunt tussen ge-
pensioneerden en de vroegere werkgever. Denk hierbij aan overleg inzake de Collec-
tieve Ziektekostenverzekering en in groter verband op te komen voor de pensioenen, 
die reeds vele jaren niet verhoogd zijn. Regelmatig is er zelfs de dreiging van een ver-
laging. Kosten voor zorgverlening en de wijze waarop de ouderenzorg ingevuld wordt 
staan hoog op de agenda van de vereniging.  

Op dit moment zijn ruim 400 gepensioneerden lid. Om invloed te kunnen uitoefenen 
op pensioenen en zorg heeft de vereniging zich aangesloten bij de Koepel Gepensio-
neerden, die een groot aantal gepensioneerden in Nederland (direct ongeveer 
400.000, indirect ruim 3 miljoen gepensioneerden) vertegenwoordigt. Hierdoor wordt 
het mogelijk aanspreekpunt en gesprekspartner te zijn bij de desbetreffende ministers 
en de Tweede Kamer.  
Onlangs is door de koepelorganisatie een handtekeningenactie georganiseerd, die als 
petitie is aangeboden aan minister Koolmees, waarbij is aangedrongen op het mee on-
derhandelen van gepensioneerden over de pensioenen.  

Samen met andere verenigingen trekt VGS op bij het volgen van het pensioenfonds 
ABP. Een van de VGS -bestuursleden is gekozen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van 
het ABP. 

VGS heeft nu een Bestuur van acht personen en vergadert acht keer per jaar over be-
langrijke onderwerpen, die ons als gepensioneerden aangaan.  
Tweemaal per jaar wordt voor de leden een Algemene Vergadering op Schiphol gehou-
den. Deze bijeenkomst biedt voor alle leden de mogelijkheid om oud-collega’s te 
ontmoeten, zeer zeker ook tijdens de gezamenlijk lunch na afloop van de vergadering.  
Naast de verenigingsonderwerpen wordt er een spreker uitgenodigd. Zo komen bijzon-
dere onderwerpen aan de orde, zoals nieuwe ontwikkelingen op Schiphol en Lelystad, 
maar ook onderwerpen die ons als ouderen direct raken. Bij voorbeeld de uitvoering 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door gemeenten of misbruik bij hulp aan 
ouderen. Recent met een interessante lezing van het ABP over onze pensioenen.  

Ook worden door leden en uitsluitend voor de leden, namens het Bestuur, verenigings-
activiteiten en excursies georganiseerd. Onlangs was er een bezoek aan de bouw van 
de zeesluis in IJmuiden en aan grote bouwprojecten op Schiphol.  



Verder worden onze leden bijna dagelijks op de hoogte gehouden van berichten, die 
ons als gepensioneerden aangaan. Dit gaat via onze website: www.vgschiphol.nl.  
Onze leden krijgen voor specifiek Schiphol gerelateerde en meer vertrouwelijk infor-
matie, middels een eigen inlogprocedure, toegang tot het besloten deel van deze 
website.  

Wij kunnen een lidmaatschap van de vereniging dan ook ten zeerste aanbevelen. De 
bijdrage is een bescheiden 15 euro per jaar. Bijgaand vindt u hiertoe een aanmeldings-
formulier en antwoordenvelop, die u portvrij kunt verzenden.  

Het Bestuur ziet uw aanmelding met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL 

Ada Leeuw-Knol 
Secretaris

http://www.vgschiphol.nl

