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Waarom nog
COC-lid blijven als je
op rust bent?
Marc Bossuyt
Rust roest, zegt het spreekwoord en dat geldt zeer zeker ook voor
mensen uit het onderwijs. Duizenden COC-leden blijven niet bij de pakken zitten of op hun lauweren rusten en willen ook na hun actieve loopbaan lid blijven: uit overtuiging, uit solidariteit en ook uit eigen belang!
Geen enkele vereniging of ouderenbeweging behartigt immers met zoveel succes en kennis van zaken de belangen
van de mensen uit het onderwijs. COC helpt je niet alleen
als je vragen of problemen hebt op school, ook als gepensioneerde kan je blijven rekenen op de dienstverlening van
COC. Daar mag je van overtuigd zijn! Ook wie al, als gepensioneerde, geniet van een uitgesteld loon kan nog problemen
ondervinden met het uitgekeerde pensioen. Wees gerust,
ook dan staat COC voor je klaar.

De dienstverlening blijft
Marc Bossuyt,
lid sectorcomité
gepensioneerden

Wie nog aan het werk is, maar binnenkort op rust gaat, kan
vanzelfsprekend rekenen op de individuele dienstverlening
van onze vakvereniging. Bezorg COC je gegevens en onze
gespecialiseerde beroepskrachten geven je de informatie
voor jouw specifieke situatie en berekenen wanneer je met
pensioen kan gaan en welk pensioenbedrag je mag verwachten.
COC blijft uiteraard ook de belangen verdedigen van het gepensioneerde onderwijspersoneel in het algemeen en blijft
strijden voor het behoud van een volwaardig overheidspensioen, dat al geruime tijd zwaar onder vuur ligt. Aan de welvaartsvastheid van het onderwijspensioen, als uitgesteld
loon, mag niet geraakt worden. Daar hebben onze mensen
recht op! COC blijft daarop hameren. Dankzij onder andere
de daadkracht van COC genieten we vandaag van - om maar
wat te noemen- het behoud van de begrafenisvergoeding en
de vrijwaring en verbetering van het perequatiesysteem.
Via Brandpunt kan je trouwens op de hoogte blijven van de
meest actuele stand van zaken in verband met de pensioenhervorming en de actieve inbreng van onze professionele
onderhandelaars in het belang van de leden.

Eigen stem
Ook voor gepensioneerden houdt COC nog altijd de syndicale
vinger aan de pols van de actualiteit. ‘Jouw pensioen, onze
zorg,’ is geen loze slogan.

De syndicale werking blijft de hoofdopdracht van COC, ook
voor de gepensioneerden die op inspraak en medezeggenschap kunnen rekenen in de centrale. De COC-gepensioneerden beschikken over een volwaardige eigen sector met
vertegenwoordigers in de diverse bestuursorganen. Ze maken
deel uit van de provinciale comités, de provinciale werkgroepen voor gepensioneerden, het nationaal sectorcomité voor
gepensioneerden en het hoogste bestuursorgaan: het nationaal comité, waarin ze ook stemrecht hebben. Zo blijven de
gepensioneerden goed op de hoogte van wat er reilt en zeilt in
het onderwijs en bij COC.

Ontmoeten
Naast de syndicale werking kunnen de gepensioneerden ook
deelnemen aan een grote waaier van socioculturele activiteiten die de provinciale werkgroepen organiseren. Op die zeer
gewaardeerde activiteiten, waarvan je in Brandpunt beknopte
verslagen kan lezen, ontmoeten onze leden graag hun oudcollega’s in een gezellige, vriendschappelijke sfeer. De socioculturele werking van de COC-gepensioneerden, op maat van
haar leden, mag je gerust een succesverhaal noemen. De provinciale werkgroepen creëren een plek waar mensen elkaar
terugzien en blij zijn om elkaar daar te ontmoeten. Verbonden
door een gemeenschappelijk onderwijsverleden, heerst er een
familiale sfeer en een merkwaardige vorm van solidariteit met
leeftijdsgenoten die veel respect en waardering tonen voor
het onbezoldigd werk van de collega’s in COC.
Zo is er in elke provincie minsten één maal per jaar een syndicale koffietafel voor COC-gepensioneerden. Daarnaast zijn
er allerhande andere activiteiten, zoals lezingen, concerten,
daguitstappen, sportieve vakanties, meerdaagse culturele
rondreizen, verblijfsvakanties met excursies… Elk jaar organiseren de provinciale werkgroepen bovendien een nationale
ontmoetingsdag waarop gepensioneerde COC-leden vanuit
heel Vlaanderen elkaar ontmoeten en kunnen genieten van
een schitterend syndicaal en sociocultureel aanbod.

Waarom nog twijfelen
om lid te blijven?
Blijf deel uitmaken van de ongeveer 7000 gepensioneerde
leden in COC. Onze leden moeten een stem behouden.
Daarvan zijn we overtuigd. Blijf niet bij de pakken zitten,
neem actief deel aan ons verenigingsleven.
We hebben je nodig en rekenen op je trouw en solidariteit.

