Jouw pensioen,
onze zorg!

Blijf lid van COC!
Ook na je actieve onderwijscarrière
ben je bij COC aan het juiste adres
voor vragen, activiteiten én in solidariteit!

COC heeft jouw steun nodig
Onze leden vragen dat COC opkomt voor hun statuut, hun
arbeidsvoorwaarden en hun werkomstandigheden. Heel terecht natuurlijk.
Maar voor actieve onderwijsmensen is het pensioen vaak nog ver weg.
Juist daarom hebben we ook de steun nodig van collega’s die stoppen met
werken. De stem van onderwijsgepensioneerden moet immers ook gehoord
worden in onze vakbond.
Dat kan alleen als je ook na je pensionering nog lid blijft van COC!

COC verdedigt en realiseert
COC verdedigt niet alleen de belangen van het actieve
onderwijspersoneel. Ook voor de collectieve en individuele
belangen van de gepensioneerden in onderwijs blijft COC
opkomen. De verwezenlijkingen in het perequatiesysteem,
de begrafenisvergoeding en het overlevingspensioen zijn
daarvan slechts enkele voorbeelden.
Daarnaast blijft COC strijden tegen de stelselmatige verhoging van de
pensioenleeftijd en de inleveringen op het pensioenbedrag. Samen
moeten we verder werk maken van de afschaffing van de
solidariteitsbijdrage, de erkenning van het overheidspensioen als uitgesteld
loon, het behoud van de welvaartvastheid van het pensioen ...
Als je lid blijft, kan je de onderwijs- en pensioenactualiteit via Brandpunt
verder op de voet volgen.

Wil je meer weten over COC?

Surf naar onze website www.coc.be of volg ons op social media:
www.facebook.com/
COConderwijs

www.twitter.com/
COConderwijs

www.instagram.com/
coc.onderwijs

COC, meer dan een seniorenvereniging
Veel gepensioneerden sluiten zich aan bij een seniorenvereniging. Dat is een
goede zaak, want die organisaties zijn heel actief. Maar voor veel specifieke
onderwijszaken, zoals het onderwijspensioen, moeten zij passen. Daarvoor
kan je wel bij COC terecht!
Naast individuele dienstverlening voor jouw pensioen, heeft COC voor gepensioneerde leden ook nog een goedgevuld aanbod aan sociale en culturele
activiteiten!
En niet te vergeten … Als gepensioneerde betaal je een verlaagd lidgeld van
slechts 69,60 euro per jaar. Bovendien keert COC een getrouwheidspremie uit aan trouwe leden bij pensionering.

COC komt samen met jou op
voor een solidaire samenleving
Eenmaal gepensioneerd wordt alles rustig, zou je denken. Niets is minder
waar. De maatschappelijke problemen en uitdagingen blijven voor een
gepensioneerde even groot. En meer dan ooit heeft onze samenleving nood
aan samenhang en solidariteit, zeker met de zwakkeren.
Maar ook solidariteit
tussen de generaties
is absoluut noodzakelijk.
Daartoe kan je verder
bijdragen na je pensioen
door lid te blijven van
de onderwijsvakbond
COC.

Wil je graag meer te weten komen over de
gepensioneerdenwerking van COC?
Wij staan je graag te woord!
Provincie Antwerpen:
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Tel.: 03 222 70 96
Mail: coc.antwerpen@acv-csc.be
Provincie Limburg:
Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
Tel.: 011 29 08 31
Mail: coc.limburg@acv-csc.be
Provinicie Oost-Vlaanderen:
Poel 7, 9000 Gent
Tel: 09 265 44 20
Mail: coc.oostvlaanderen@acv-csc.be
Provincie Vlaams-Brabant:
Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
Tel: 016 21 94 06
Mail: coc.brabant@acv-csc.be
Provincie West-Vlaanderen:
Koning Albert I-laan 136, 8200 Brugge
Tel: 050 44 41 79
Mail: coc.westvlaanderen@acv-csc.be

COC, samen voor onderwijs
en voor een solidaire samenleving

