
 

De PVGE is actief in   

Zuid-Oost Brabant en 

organiseert activitei-

ten in de volgende  

gemeenten:  

 

Aalst-Waalre  

Best 

Eindhoven 

Geldrop-Mierlo  

Heeze-Leende 

Helmond 

Nuenen 

Son en Breugel 

Valkenswaard 

Veldhoven 

Op je eigen manier sámen actief 

www.pvge.nl      tel: 040 2127504  email: info@pvge.nl     www.facebook.com/pvge.koepel/  

     

 

Veel gezellige uitjes! Op allerlei 
gebied! Musea bezoeken,     
samen uit eten, theaters bezoe-
ken, een dagje treinreizen,   
buitenlandse reizen. 
Tegelijkertijd werken aan het 
uitbreiden van je netwerk 

30 verschillende creatieve en 
hobbyclubs: van schilderen tot 
motorrijden, van koken tot    
musiceren, van bridgen tot   
fotograferen en vele andere 
activiteiten 

Samen je talenten verder ontplooien 

Wordt cliëntondersteuner of 
helper bij belastingaangiften. 
Uw kennis en expertise is zeer 
welkom.  
Er is ook veel ander vrijwilli-
gerswerk binnen de PVGE. 

Nieuwe mensen leren kennen …. 

Nieuwe uitdagingen aanpakken ... 

Voor anderen op de bres staan …. 

Met anderen van het leven genieten  

 

 

Samen gezond bewegen.          

50 PVGE sportclubs in de regio! 

De PVGE is op één na de grootste 50-plus vereniging 
van Noord-Brabant. Iedereen van 50 jaar en ouder is 
van harte welkom als lid.  

https://www.facebook.com/pvge.koepel/
http://www.facebook.com/pvge.koepel


Computerclub 

     



     

 



De PVGE Sámen actief, sámen sterk 

Alle voordelen op  
een rij: 
• Deelname aan allerlei 

speciaal voor u georga-

niseerde activiteiten in 

uw directe omgeving  

• 160 clubs waaraan u 

kunt deelnemen 

• Meegaan met uitstapjes 

maar ook met verre rei-

zen 

• Leuk contact met leef-

tijdgenoten 

• Kortingen bij veel be-

drijven en winkeliers in 

de regio; zie ledenvoor-

deel  op www.pvge.nl 

• Deelname aan de col-

lectieve zorgverzeke-

ring van het IAK 

• Philipsproducten ko-

pen bij Myshop Eindho-

ven tegen personeels-

prijs 

• Hulp bij gesprekken 

over Wmo zaken, bij 

invullen belastingfor-

mulier en met de thuis-

administratie 

• Samen ervoor zorgen 

dat de PVGE invloed 

heeft op lokaal en lan-

delijk niveau om uw 

belangen te behartigen 

Word lid! 
 

tel: 040 2127504 

internet: www.pvge.nl   

  www.facebook.com/pvge.koepel/  

email: info@pvge.nl 

     

Plaatselijke belangenbeharti-
ging 
 
De verschillende lokale PVGE verenigin-
gen werken plaatselijk nauw samen met 
andere organisaties voor belangenbeharti-
ging om zaken die de doelgroep van de 
PVGE betreffen bij de plaatselijke politiek 
en gemeentebesturen te bepleiten en zo 
invloed uit te oefenen op het lokale beleid.  
 
De lokale PVGE verenigingen maken deel 
uit van de lokale Wmo adviesraden of ver-
gelijkbare organisaties. Op deze wijze le-
vert de PVGE een bijdrage aan de kwaliteit 
van wonen, zorg en welzijn. 

Vrijwilligerswerk 
 
Een deel van de leden van de PVGE zijn 
actieve vrijwilligers die alle werkzaamheden 
uitvoeren om de vereniging in stand te hou-
den en te laten bloeien en groeien.  
De zogenaamde PVGE cliëntondersteuner 
is opgeleid om mensen te ondersteunen bij 
de gesprekken met de gemeente over 
Wmo gerelateerde zaken.  
De PVGE leidt ook leden op die als vrijwilli-
ger helpen bij het op orde krijgen en hou-
den van de privé-administratie en bij het 
invullen van belastingaangifte. 
 
Er is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. 

Ondersteuning bieden aan leden 
en anderen 
 
Leden van de lokale PVGE verenigingen zijn 
opgeleid om de doelgroep van de PVGE waar 
nodig te ondersteunen op verschillende terrei-
nen.  
Dit betreft ondersteuning in de contacten met 
de gemeente over Wmo zaken, hulp bij de 
privé-administratie en belastingaangifte. 
 
In gemeenten waar seniorenraden actief zijn, 
neemt de PVGE actief deel in het bestuur en 
in de werkgroepen. 

Pensioenen en inkomen 
 
Door het lidmaatschap van de PVGE bent u 
aangesloten bij de KNVG (Koepel van Neder-
landse Verenigingen van Gepensioneerden). 
Dit is een landelijke organisatie die de belan-
gen van de senioren behartigt op het gebied 
van pensioenen en inkomen. KNVG is actief 
met betrekking tot de verbetering van de trans-
parantie bij pensioenfondsen, overleg met de 
politiek en overheid en het maatschappelijk 
middenveld. 
 
Gezien de oorsprong van de PVGE wordt ook 
samengewerkt binnen het verband van Philips 
gepensioneerden richting Philips Pensioen-
fonds, om daar de belangen van de betrokke-
nen te behartigen. 

BELANGENBEHARTIGING EN ONDERSTEUNING 

Vrijwilligers ter ondersteuning van de leden 

https://www.facebook.com/pvge.koepel/
http://www.facebook.com/pvge.koepel

