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Van de redactie
VVV Old Stars
Voor u ligt of staat digitaal de nieuwe uitgave
van de Nieuwsbrief van de Vereniging van
Gepensioneerden Océ.
Wij hebben weer veel interessant nieuws voor
u, onder andere de uitgebreide informatie over
de zorgverzekeringen in 2018.
Ook vind u de uitnodiging voor- en het
programma van de Nieuwjaarsreceptie van
Océ in januari a.s.
Wij wensen u veel leesplezier!

Zoals we allemaal weten, is bewegen
ontzettend belangrijk, vooral voor 60-plussers.
Daarom hebben de Eredivisie, de
Ouderenbond en de Vriendenloterij het initiatief
genomen om mensen gezond te laten leven en
met elkaar in contact te brengen. Inmiddels zijn
er meer dan 180 clubs, die in dit kader z.g.
”Walking football” aanbieden. Hieronder ook
VVV in Venlo.
Océ is hoofdsponsor van VVV-OldStars

Afscheid en welkom

Wilt u er meer van weten of uzelf aanmelden,
lees dan hier verder

Tijdens de voorjaarsversie van onze algemene
ledenvergadering in 2017 zijn de
bestuursleden Hub Wetzels en Frank Voet
afgetreden. Voorzitter Bert Kiffen dankte hen
voor hun jarenlange inzet voor onze
vereniging.
Gelukkig kon de vergadering aansluitend
kennismaken met de opvolgers van beide
heren.
Gerco Wilbrink volgt Hub Wetzels op als
penningmeester van onze vereniging. De
opvolger van Frank Voet is Henk Mariën, Henk
zal het webmasterschap combineren met het
bestuurslidmaatschap en vertegenwoordigt de
VG-Océ ook in de vergaderingen van de
KNVG - Regio Zuid

VVV-OldStars

Privacy wetgeving
Zoals u misschien weet, verandert met ingang
van mei 2018 de z.g. “Privacy wetgeving”
Het bestuur van de VG-Océ beraadt zich op dit
moment nog over de gevolgen van de
veranderingen voor onze vereniging.

Ter kennismaking:

Er zal te zijner tijd een privacy verklaring op
onze website verschijnen.

Gerco Wilbrink
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De privacyverklaring zal gaan over e-mail
adressen, maar ook over alle gegevens die wij
vastleggen zoals naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s),
enzovoort. En hoe wij hiermee omgaan.

Henk Mariën
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Nieuwjaarsreceptie Océ

Collectieve Zorgverzekeringen bij
IAK in 2018
Algemeen

12 Januari 2018
Theater De Maaspoort, Venlo
Het Dagelijks Bestuur Venlo van OcéTechnologies B.V. (DBV) en het bestuur van
de Sport en Ontspanningscommissie (SOC)
nodigen alle medewerkers en
gepensioneerden uit voor de traditionele

Nieuwjaarbijeenkomst
U bent van harte welkom in Theater De
Maaspoort op vrijdag 12 januari 2018.
De deuren gaan open vanaf 15:45 uur.
In 2018 bestaat de SOC 60 jaar en vanwege
dit jubileum hebben we een extra lange
nieuwjaarsbijeenkomst. De bar zal sluiten om
22:00 uur.

Programma
15:45 uur

Deuren geopend

16:30 uur

Presentatie van het
jaaroverzicht 2017 door
Marcel Pennings
Presentatie
"Verbeteren als levensstijl"
door Tjebbe Smit
Start van het feest

16:45 uur

17:30 uur

Viering van 60 jaar Sport en
Ontspanningscommissie

Locatie
Theater De Maaspoort, Venlo
Namens het DBV
Marcel Pennings
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Namens de SOC
Frans Relouw

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23
november 2017 heeft Karel Pelgrim,
Accountmanager Particuliere Relaties bij IAK,
een presentatie gegeven over de collectieve
zorgverzekering voor Océ in 2018. Ook
gepensioneerden van Océ kunnen aan deze
verzekering deelnemen en profiteren van de
kortingen.
Hierna volgt een samenvatting van de
presentatie met daarbij enkele aanvullingen ter
ondersteuning van het keuze proces. Op de
website van VG-Océ vindt u de volledige
presentatie van de heer Pelgrim, inclusief de
wijzigingen in 2018 in de basis- en
aanvullende verzekeringen. Lees hier verder
In 2018 behoudt IAK de zelfde twee
verzekeraars in het collectieve pakket:
Avéro Achmea (AA) en CZ.
IAK is gevolmachtigde voor AA en handelt
namens deze verzekeraar. Bij CZ vervult IAK
een makelaarsrol. Verzekerden kunnen zich
met vragen over hun zorgverzekering (AA en
CZ) rechtstreeks tot IAK wenden. Bij een
keuze voor CZ kunt u met vragen over uw
verzekering ook bij CZ terecht. CZ verzorgt de
eigen polis opmaak; premiebetaling en
declaraties worden rechtstreeks met CZ
afgehandeld.
Bent u in 2017 verzekerd bij CZ dan ontvangt u
alleen van CZ een voorstel voor de polis 2018.
In dit geval adviseren wij u om ook de
adviestool van IAK te raadplegen voor een
vergelijk van premies en voorwaarden van AA
en CZ, zie hierna.
Hebt u nog geen collectieve zorgverzekering
via Océ of wilt u premies en voorwaarden
vergelijken maak dan gebruik van de
adviestool van IAK:
- Ga naar www.iak.nl
- Klik op “Naar de adviestool”
- Vul onder “Kies uw collectiviteit” Oce in en
selecteer vervolgens Océ Technologies B.V.
en klik op “Naar bereken premie” en vul uw
geboortedatum in.
- Ga naar “Aanbieders vergelijken”
- U krijgt een overzicht met zorgverzekeringen,
waaronder ook de collectieve
zorgverzekeringen via Océ.
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U kunt hier vervolgens uw keuze maken voor
het type basisverzekering
(zie hierna onder Keuze basisverzekering), het
eigen risico aanpassen of verdere aanvullende
dekkingen invoeren.
- Geef aan wie u wilt mee verzekeren.
Gaat u direct naar de website van CZ
(www.cz.nl)? Klik dan op “Vergelijk
verzekeringen” en ga naar “Bekijk de
mogelijkheden van collectief verzekeren”.
Kies vervolgens voor “Werkgever, Bekijk de
mogelijkheden” en “Bereken de premie”. Het
collectiviteitsnummer van het Océ contract is
4840453.

marktconforme tarief bij het gebruik maken van
een niet gecontracteerde zorgverlener. Een
lijst met maximum vergoedingen en
gecontracteerde zorgverleners in 2018 bij AA
vindt u op www.iak.nl/zorgverleners. Voor CZ
vindt u deze informatie op
www.cz.nl/zorgvinden.
Bepalend bij de keuze voor de
basisverzekering is behalve de verschuldigde
premie dus ook de mate waarin zorgverleners
zijn gecontracteerd en de hoogte van de
vergoeding bij niet gecontracteerde zorg.
De zorg van de huisarts wordt altijd vergoed.

Kiest u voor een andere verzekeraar dan moet
u zich bij de andere verzekeraar vóór 1 januari
2018 aanmelden. De nieuwe verzekeraar zorgt
ervoor dat uw huidige zorgcontract wordt
opgezegd. U zult zelf uw zorgverlener
(huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut enz.)
moeten informeren over uw overstap.

Premies basisverzekering 2018
De collectiviteitskorting is verwerkt in de
onderstaande premies. Bij betaling van de
gehele jaarpremie in één keer vóór 1 januari
2018 ontvangt u een korting van maximaal 2%.

Basisverzekering
De basisverzekering is bij alle
zorgverzekeraars hetzelfde. De collectieve
korting bij AA en CZ is 10%. De veranderingen
in de basisverzekering in 2018 zijn gering en
zullen slechts van beperkte betekenis zijn voor
gepensioneerden. Zie eventueel de presentatie
van de heer Pelgrim voor een overzicht van de
wijzigingen. Het verplicht eigen risico in de
basisverzekering blijft
€ 385,- in 2018. De keuze voor een hoger
eigen risico (max. € 885,-) betekent een lagere
premie. U kunt u uw zorgverzekeraar
verzoeken om een betalingsregeling in
termijnen van het eigen risico.
Keuze basisverzekering.
Ook dit jaar kunt u bij beide verzekeraars weer
kiezen uit drie typen basisverzekering:
Selectief, Natura en Restitutie. De
basisverzekering die u kiest is van belang voor
het onderscheid gecontracteerde of nietgecontracteerde zorgverlener en bepaalt de
hoogte van de vergoeding bij een keuze voor
niet gecontracteerde zorg. Gaat u naar een
zorgverlener die niet gecontracteerd is dan
moet u bij een selectief polis bijbetalen voor de
zorg die u kiest of hebt gehad. Zie premieoverzicht hierna voor de
vergoedingspercentages. Bij de natura polis
wordt een aantal behandelingen uitsluitend
vergoed bij een geselecteerd aantal
zorgverleners.
Bij de restitutie polis vergoeden AA en CZ
100% van de zorgkosten tot maximaal het
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De maandelijkse premies voor de
basisverzekering zijn:
Zorg Plan Selectief
AA: € 102,55

Zorgbewustpolis
CZ: € 100,93

Zorg Plan Natura
AA: € 107,50

Zorg-op-maatpolis
CZ: € 104,62

Zorg Plan Restitutie
AA: € 111,37

Zorgkeuzepolis
CZ: € 110,34

Contractering per verzekering:
Vergoeding bij gecontracteerde
ziekenhuizen in 2018
Plan Selectief (AA)
Plan Natura (AA)
Plan Restitutie (AA)

50%
100%
n.v.t.

Zorgbewust (CZ)
Zorg op maat (CZ)
Zorgkeuze (CZ)

100%
100%
n.v.t.

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg
Plan Selectief (AA)
Plan Natura (AA)
Plan Restitutie (AA)

75%
75%
100%

Zorgbewust (CZ)
Zorg op maat (CZ)
Zorgkeuze (CZ)

70%
75%
100%
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CZ
Basis Collectief
Plus Collectief
Top Collectief
50+

€ 7,82
€ 19,80
€ 33,74
€ 14,49

Met deze uitgebreide keuzemogelijkheden in
de basis- en aanvullende verzekeringen kunt u
zelf een verzekering op maat samenstellen,
afgestemd op uw individuele situatie.

Aanvullende verzekeringen
AA en CZ hebben elk hun eigen pakket voor
de aanvullende verzekeringen. De collectieve
korting bedraagt bij beide 15%. In de
verzekeringsvoorwaarden zijn in 2018 geen
grote veranderingen.
Bij AA wordt in 2018 spoedeisende zorg in het
buitenland in alle pakketten tot kostprijs
vergoed. CZ verlaagt het aantal behandelingen
voor fysiotherapie met zes voor de pakketten
Plus Collectief en Top Collectief.

Let op: uw keuze voor het nieuwe
zorgpakket bij AA of CZ dient vóór 1
januari 2018 bij IAK te zijn ingediend. De
overstap naar CZ kan ook rechtstreeks bij
CZ ingediend worden.

Verhuizing, overlijden,
ander e-mailadres………..

De aanvullende verzekeringen van AA zijn:
- Compact
- Compleet
- Extra Compleet
- Comfort.
Bij het Compact en het (Extra)Compleet pakket
bestaat de mogelijkheid om zelf de hoogte van
de vergoedingen te bepalen voor Fysiotherapie
en Alternatieve zorg. De overige opties
(Optiek, Seniorenzorg en Geboortezorg) kunt u
aan of uit zetten. Het Comfort pakket heeft
geen keuzemogelijkheid.
De aanvullende pakketten bij CZ heten
- Basis Collectief
- Plus Collectief
- Top Collectief
- 50+
Deze pakketten bieden een uitgebreide
dekking voor o.a. fysiotherapie, alternatieve
geneesmiddelen en vergoeding van de eigen
bijdrage voor geneesmiddelen. CZ biedt niet
de mogelijkheid om de hoogte van de
vergoedingen aan te passen of onderdelen
aan of uit te zetten.

Vanaf de overgang van ons eigen bedrijfspensioen-fonds naar PME krijgen wij geen
informatie meer over wijzigingen in de situatie
van onze leden. Dat heeft vrij regelmatig tot
gevolg dat wij informatie toesturen aan leden
die overleden zijn, maar waarover wij niet
geïnformeerd zijn. Dat is pijnlijk voor alle
betrokkenen. Daarom doen wij een beroep op
u (en uw naasten) om ons te informeren over
adreswijziging en overlijden, zodat wij u
kunnen blijven bereiken en in het geval van
overlijden geen pijnlijke “vergissingen” meer
maken. Ons secretariaat zal u zeer dankbaar
zijn.

De maandelijkse premies voor de aanvullende
verzekeringen zijn:
AA
Compact
Compleet
Extra Compleet
Comfort
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€ 11,90
€ 25,33
€ 51,82
€ 38,49
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Met regelmaat sturen wij naar ieder lid van
onze vereniging met een e-mailadres de
Nieuwsflits. Ook deze Nieuwsbrief gaat naar
meer dan 800
e-mailadressen. Bij elke verzending krijgen we
ongeveer 20 à 30 meldingen dat het emailbericht niet bezorgd kon worden. De
redenen variëren van onbekend adres tot een
volle mailbox bij de ontvanger.
Het betreffende lid wordt dan niet
geïnformeerd en dat is jammer. Soms worden
daardoor zelfs activiteiten gemist.
Wij verzoeken u vriendelijk om bij verandering
van e-mailadres dit door te geven aan onze
secretaris. Dat kan met een e-mail naar
info@vg-oce.nl, maar ook via onze website.
Klik daartoe hierop.

Wat kunt u doen om de incasso automatische
te laten verlopen?
-

-

Stuur een e-mail naar
penningmeester@vg-oce.nl
U ontvangt dan van de
penningmeester een invulformulier.
Stuur het ingevulde formulier terug
naar de penningmeester.

N.B. Bij wijziging van uw bankrekeningnummer
of overgang naar een andere bank moet u een
nieuwe machtiging invullen.

Het bestuur van de VG-Océ wenst u
en uw huisgenoten:

Incasso contributie 2018
Onze penningmeester gaf in de
laatstgehouden algemene ledenvergadering
aan dat de contributie van de VG-Océ (€ 7,50)
in maart 2018 geïncasseerd zal worden.
Daarnaast sprak hij zijn voorkeur uit voor de
automatische incasso. De voordelen hiervan
zijn:
- U vergeet nooit te betalen
- Voor de VG-Océ zijn de kosten lager
- De administratie is eenvoudiger en
minder foutgevoelig
- U kunt het bedrag altijd terug laten
boeken of de machtiging intrekken
(maar dat hebben we natuurlijk liever
niet!)
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Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Faas Pijpers

Bert Kiffen
Voorzitter sinds mei 2015.
E-mail: b.kiffen@planet.nl
Tel: 062 087 2893

Bestuurslid sinds mei 2012 en tevens
vicevoorzitter.
Is belast met de informatievoorziening over
verzekeringen, in het bijzonder de
ziektekostenverzekeringen van het IAK.
Vervanger voor Henk in het regio overleg van
de KNVG en vanaf 2015 lid van de kascontrole
commissie van de VOG-PME.
E-mail: faaswil@home.nl
Tel: 077 467 2667

John Gaal
Marij Verlinden
Secretaris sinds 2012.
Zij stuurt tevens het secretariaat aan van de
KNVG.
E-mail: info@vg-oce.nl
Tel: 077 354 1050

Bestuurslid sinds mei 2015.
Maakt de notulen van onze
bestuursvergaderingen.
E-mail: john.gaal1@gmail.com
Tel: 077 354 8730

Henk Mariën

Gerco Wilbrink
Penningmeester sinds 2017
E-mail: penningmeester@vg-oce.nl
Verzorgt o.a. de boekhouding van de
vereniging.
Tel: 06 1346 6395
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Bestuurslid sinds 2017.
Tevens webmaster.
E-mail webmaster@vg-oce.nl
Vertegenwoordigt onze vereniging
in het overleg in Regio Zuid van de KNVG.
Tel. 077 3543324
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