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Wat kan Voeks voor u betekenen?
Belangenbehartiging
De Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell" (Voeks) behartigt de belangen van
gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden van Shell in Nederland. Voeks staat dus ook
open voor wie later pensioen van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en/of Shell Nederland
Pensioenfonds Stichting (SNPS) zal ontvangen. Meld u aan bij Voeks om onze vereniging groot en
representatief te houden.
Uw Shell Pensioen
Twee Voeksleden hebben namens de gepensioneerden zitting in het bestuur van SSPF. Daarnaast
nomineert Voeks de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en ex-werknemers die nog niet
gepensioneerd zijn, in het Verantwoordingsorgaan van SSPF. Dit orgaan is een belangrijke speler
op het gebied van belangenbehartiging van Shell gepensioneerden. Het adviseert SSPF, gevraagd
en ongevraagd. Het Verantwoordingsorgaan van SSPF bestaat uit veertien vertegenwoordigers
(vier namens de werknemers, twee namens de werkgever en acht Voeksleden namens de
gepensioneerden). Op landelijk niveau oefent Voeks invloed uit via de KNVG (Koepel van
Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).
In de statuten van het in 2013 nieuw opgerichte pensioenfonds SNPS is ruimte gecreëerd voor
vertegenwoordigers van gepensioneerden in het bestuur en het Verantwoordingorgaan zodra het
aantal gepensioneerden 10% of meer bedraagt van het aantal deelnemers en gepensioneerden
tezamen. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar in de toekomst zal het belang van SNPS
voor gepensioneerden toenemen. Zo voert SNPS de netto pensioenregeling uit voor SSPFdeelnemers die voor deelname aan deze regeling hebben gekozen. Voeks zal de komende jaren
dus ook meer en meer betrokken raken bij SNPS.

Ledenvoordeel
Voeksleden genieten kortingen op een aantal aanbiedingen en financiële regelingen. Zo kunnen
Voeksleden deelnemen aan de Voeks/Zilveren Kruis zorgcollectiviteit. Dit kan voordelig zijn voor
Shell-verlaters die geen gebruik kunnen maken van het traditionele Shell/ZKA collectief. Zie
hiervoor www.voeks.nl

© 2017 Voeks

psvokt2017a

Activiteiten
Voeks beoogt de band tussen oud-medewerkers van Shell (en hun partners) te onderhouden en te
versterken. Daartoe worden diverse activiteiten georganiseerd
zoals lezingen over actuele onderwerpen, excursies, dinerclubs,
museumbezoek, bridge, golftoernooi en computercursussen. Het
kan heel plezierig zijn om elkaar bij deze gelegenheden te
ontmoeten. Aangezien de ruim 11 000 leden in het hele land
wonen is Voeks opgedeeld in elf regio’s die aldaar de activiteiten
coördineren.

Welzijnswerk
Voeks maakt zich sterk voor het welzijn van oudere Shellgepensioneerden.
Leden die steun nodig hebben, worden door onze Voeks
contactpersonen aan huis bezocht.
Communicatie
Tienmaal per jaar verschijnt ons verenigingsblad Voeksnieuws. Het
blad wordt toegezonden aan leden en donateurs.
Voeksnieuws wordt ook door Shell Nederland en de Shell
pensioenfondsen gebruikt als medium voor het verstrekken van
informatie over pensioenen.
Het Verantwoordingsorgaan van SSPF rapporteert in het
Voeksnieuws over vergaderingen met het bestuur van het Shell
Pensioenfonds.
Voeks communiceert met haar leden via de landelijke en regionale
websites en via diverse bijeenkomsten zoals de Algemene
Ledenvergadering en Regionale Ledenvergaderingen. Voeksleden
kunnen ook met elkaar communiceren via MijnVoeks.

Lidmaatschap
De jaarcontributie bedraagt € 20 (als u zich in de tweede helft van het jaar aanmeldt €10). Dit
bedrag wordt jaarlijks in januari op uw pensioen ingehouden. Als u nog geen pensioen ontvangt,
betaalt u per acceptgiro. Donateurs betalen minimaal € 35 per jaar.
Op de website van Voeks, www.voeks.nl vindt u onder het kopje “Voor de leden” een button
“Aanmelden als lid” met een digitaal aanmeldingsformulier.
Han Kooy, voorzitter
bureau@voeks.nl
Bureau Voeks
Postbus 162
2501AN Den Haag
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