
Wat doet de sectorraad Gepensioneerden? 

De sectorraad Gepensioneerden komt op voor het welzijn 

en de belangen van haar leden. De raad voorziet de leden 

van actuele berichtgeving over onder meer pensioenen, 

AOW-uitkeringen, belastingen, erfrecht, zorg en welzijn via 

onze maandelijkse digitale ‘Nieuwsbrief voor CNV Onderwijs 

Senioren 60 en 60+’. Het directe contact met de leden 

wordt grotendeels onderhouden via de rayonbesturen en de 

rayoncontactpersonen.

Om die reden is ons aandachtsgebied onderverdeeld in  

28 rayons, verspreid over het gehele land. De rayonbesturen 

organiseren ledenbijeenkomsten met vakbondsgerichte en/

of met ontmoetingsgerichte activiteiten. Elk rayon heeft een 

fijnmazig netwerk van rayoncontactpersonen.

Ieder rayoncontactpersoon heeft de zorg voor persoonlijk 

contact met 10 à 30 gepensioneerde collega’s in zijn naaste 

omgeving op zich genomen. Deze collega’s krijgen een  

kaartje als zij jarig zijn of een bloemetje bij een kroonjaar 

en de rayoncontactpersoon gaat persoonlijk op bezoek bij 

ernstige ziekte, jubilea of wanneer daarom wordt gevraagd.

De rayoncontactpersoon verwijst, in geval van financiële, 

juridische of maatschappelijke problemen, leden door naar 

deskundigen binnen CNV Onderwijs voor verdere behartiging 

van de individuele belangen.

De sectorraad Gepensioneerden zelf bestaat uit 9 leden.  

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, 

secretaris, penningmeester en algemeen adjunct.  

De sectorraad komt 1 keer per maand bijeen (meestal op  

de vierde woensdagmiddag van de maand) in Amersfoort.  

In de vakantiemaand juli wordt niet vergaderd. In november 

is er een vergadering samen met alle rayonvoorzitters en 

rayonpenningmeesters over de sectorbegroting van het 

volgende jaar. De sectorraad houdt begin december zijn 

laatste bijeenkomst.

Voor welke belangen zet de sectorraad 
Gepensioneerden zich in?

De sectorraad heeft als taak het aansturen van de  

28 rayonbesturen. De raad geeft jaarlijks aan ieder rayonbestuur 

een budget, waarmee de gewenste ledenactiviteiten bekostigd 

kunnen worden, zoals de rayonledenvergadering(en) en de 

ontmoetingsdag. Daarnaast verzorgt de sectorraad samen 

met de CNV Onderwijs Academie een jaarlijkse cursusdag voor 

nieuwe rayoncontactpersonen of voor degenen die behoefte 

hebben aan bijscholing.

Dit jaar is de sectorraad Gepensioneerden ook gestart met 

netwerkbijeenkomsten per provincie, welke speciaal bedoeld 

zijn voor collega’s die pas gepensioneerd zijn.  

Deze netwerkbijeenkomsten hebben een thematisch karakter 

en worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de 

Stuurgroep Vrouwen. Op deze bijeenkomsten zijn zowel 

mannelijke als vrouwelijke gepensioneerden welkom.

Sectorraad Gepensioneerden

De sector Gepensioneerden, officieel het aandachtsgebied van de sectorraad 
Gepensioneerden, is de op een na grootste sector van CNV Onderwijs waarin  
circa 10.400 gepensioneerde leden zijn ingedeeld. 

Hoe kun je informatie ontvangen over de sectorraad Gepensioneerden?

Mocht u meer willen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons e-mailadres is gepensioneerden@cnvo.nl.


