Vereniging Oud-medewerkers NN Group

Lid worden
van VO-NN?
Zeker doen. NN’er-zijn
schept een band, voor altijd!
Je bent niet meer werkzaam bij NN, maar je
voelt je nog wel verbonden met NN. Door de
goede herinneringen en omdat je indertijd
pensioen bij NN/ING hebt opgebouwd.
VO-NN is een vereniging die opkomt voor
jouw belangen als oud-NN’er.

WWW.VO-NN.NL

Wie zijn wij?
VO-NN wil een platform zijn voor alle oud-NN’ers van NN
Groep en haar dochtermaatschappijen. Als belangenbehartiger
voor haar leden op het gebied van pensioen- en sociaaleconomische zaken. VO-NN wil ook een (virtuele)
ontmoetingsplaats zijn voor haar leden en het heden en
verleden verbinden door het geven van informatie over het NN
van nu. Een platform voor iedereen met blijvende interesse in
NN als oud-werkgever.

Wat doen wij?
1.

VO-NN behartigt jouw belangen op gebieden zoals zorgverzekeringen, welzijn,
recreatie en pensioenen. Hiervoor werkt VO-NN samen met de vereniging voor
oud-medewerkers ING Bank (VO-ING). Samen zijn wij gesprekspartner van
Pensioenfonds ING en de CDC-fondsen.

2.

Als lid van VO-NN kun je gebruik maken van interessante kortingen op
zorgverzekeringen en schadeverzekeringen.

3.

Je hebt de mogelijkheid om je netwerk met oud-collega’s te onderhouden
tijdens (interactieve) bijeenkomsten die ook voor niet-gepensioneerden
interessant zijn. Spreekt het sociale aspect je meer aan, dan kun je deelnemen
aan regionaal georganiseerde excursies en kleinschalige bijeenkomsten.

4.

Je kunt je kennis bijspijkeren tijdens informatieve bijeenkomsten - zowel digitaal
als fysiek - over relevante financiële onderwerpen of bijvoorbeeld
over het op een actieve en gezonde manier oud(er) worden.

Via de mail ontvang je vier keer
per jaar het ledenmagazine met
meer informatie over de VO-NN,
de belangenbehartiging en mooie
interviews met voormalige collega’s.
Via de website www.vo-nn.nl blijf je
op de hoogte van bijeenkomsten,
excursies en bijzondere aanbiedingen.

Hoe word ik lid?

Het eerste jaar is gratis!
VO NN is voor gepensioneerde oud-NN’ers en oud-medewerkers van
NN die nog niet zijn gepensioneerd, met een focus op 50+. Het eerste
jaar is gratis en het lidmaatschap kost je daarna maar een paar
tientjes per jaar. Om lid te worden ga je naar www.vo-nn.nl. Hier vind
je niet alleen het inschrijfformulier, maar ook alle andere informatie
over activiteiten, het complete aanbod van excursies en de voordelen
die het lidmaatschap jou te bieden heeft.

WWW.VO-NN.NL

