
  

Gericht op de toekomst 

In een tijdperk van vele maatschappelij-

ke veranderingen verdiept de PVGE 

zich in de toekomstige rol van senioren 

in de maatschappij. Zo houdt de PVGE 

voor haar leden de vinger aan de pols, 

door het uitwisselen van kennis en erva-

ring binnen de PVGE en door alert te 

zijn op veranderingen in de maatschap-

pij. 

 

Voor haar leden kan de PVE een even-

wichtige overgang van werk naar pensi-

oen blijven bevorderen en een ontspan-

nende en nuttige zelfontplooiing stimule-

ren.  

Voor leden, door leden. 

Op de bres staan 
voor anderen... 

Op je eigen manier sámen actief 

Waar anders dan bij de PVGE? 

 

Op een plezierige manier je eigen interes-

ses, ervaringen en expertise ontplooien. 

Dit is wat de PVGE mogelijk wil maken 

voor alle 50-plussers die samen met an-

deren actief willen zijn en een bijdrage 

aan hun omgeving belangrijk vinden. 

Plezier en voldoening dus, op een manier 

die je zelf wilt. Nieuwe uitdagingen aan-

pakken of gewoon van het leven genie-

ten. Je talenten met anderen delen of juist 

voor anderen op de bres staan. Actief blij-

ven door je talenten en interesses te de-

len. 

 

Word lid! 

Voor €21,00 per jaar ben je lid van de 

PVGE. Meer informatie, over de acht lo-

kale verenigingen, is te vinden op: 

www.pvge.nl 
tel: 040 2127504 
info@pvge.nl 

Op je eigen  
manier sámen  
actief 

De PVGE 

Sámen actief, sámen sterk 

mailto:info@pvge.nl


    

Nieuwe uitdagingen 
aanpakken… 

Met anderen van 
het leven genieten... 

Samen je talenten 
verder ontplooien... 

Op je eigen manier samen actief 

De vele kwalitatief hoogwaardige activiteiten 

georganiseerd voor en door de PVGE-leden 

zijn heel gevarieerd. Reisprogramma’s,  

kunst- en cultuurreizen, (berg-) wandelen, 

fietsen, fotografie, koken en toeren met de 

motor zijn enkele van de huidige favorieten. 

Maar als er genoeg leden aan mee willen 

doen ondersteunt de PVGE graag ideeën 

voor nieuwe en vernieuwende activiteiten.  

Specifieke onderwerpen zoals pensioen, 

zorg met behulp van technologie en langer 

thuis wonen, worden door betrokken en des-

kundige leden aangepakt. Maar ook om de 

PVGE effectief te houden zijn er tal van func-

ties die afhankelijk zijn van de inzet  van  

enthousiaste leden, bijvoorbeeld communi-

catie naar leden, financiën, belangenbeharti-

ging, nieuwsbriefbezorgers, projectleiders en 

bestuurders. 

Voor iedereen van 50 jaar en ouder 

De PVGE is op één na de grootste  

seniorenvereniging van Noord-Brabant. 

Aanvankelijk opgericht voor Philips-

gepensioneerden is de PVGE al sinds 

1977 een open vereniging en verwel-

komt iedereen van 50 jaar en ouder als 

lid. Inmiddels heeft 50% van de ruim 

10.000 leden geen Philips-verleden. 

De 8 lokale verenigingen zijn het klop-

pend hart van de PVGE. Daar gebeurt 

het allemaal: in Aalst-Waalre en  

Valkenswaard, in Best, in Eindhoven, in 

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, in 

Helmond, in Nuenen, in Son en Breugel 

en in Veldhoven. Zij zorgen voor een 

sterke lokale vertegenwoordiging en zij 

bezitten samen een grote kennis en  

expertise van en in de regio. 

Samen sterk, betrokken en onderne-

mend 

Jarenlange ervaring in het deelnemen 

aan diverse gemeentelijke en provinciale 

activiteiten en het vermogen om goed te 

anticiperen op maatschappelijke veran-

deringen, maakt de PVGE sterk in de  

belangenbehartiging van haar leden.  

De opgebouwde kennis en ervaring wor-

den ook goed benut in het provinciaal en 

landelijk overleg, samen met partnerorga-

nisaties zoals het Verenigd Bonden Over-

leg Brabant (VBOB), de Federatie van 

Philips Verenigingen van Gepensioneer-

den (FPVG) en de Koepel van Neder-

landse Verenigingen van Gepensioneer-

den (KNVG). Door haar expertise en uit-

gebreide netwerk kan de PVGE een be-

langrijke bijdrage leveren aan het welzijn 

van senioren in Zuidoost-Brabant. 


