KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN
VAN COVID-19
Corona blijft ons leven beheersen met een dikwijls tegenstrijdige
mengelmoes aan informatie. Bijkomende vaccins die al dan niet
bij elke leeftijdsgroep een andere resultaat geven. Bijkomende
mutaties die al dan niet besmettelijker zijn. ’t Kan vriezen, ’t kan
dooien. Maar de conclusie lijkt te zijn dat we – als kring - het
eerste semester van 2021 ook op onze buik zullen kunnen
schrijven.
Op onze virtuele bestuursvergadering van 4 februari werd de
situatie van het moment bekeken.
In onze naïviteit hadden we in december gedacht dat we onder
gecontroleerde omstandigheden de wandelingen, steeds
voorzien tegen het einde van een maand, zouden hervat
kunnen hebben. Niet dus, bijlange niet dus. Vandaar dat we alle
data voorzien voor wandelingen in het 1e kwartaal van 2021
alvast van de agenda gehaald hebben.
Alhoewel al de gebruikelijke activiteiten on hold zijn geplaatst,
blijven er twee nog wel coronaproof operationeel nl. onze
beleggingsclub en onze PC club. Zij zijn al enkele maanden
online bezig. Meer info door op de linken te klikken.
Verder zitten er een aantal zaken in de pipe line waarmee we
als kring toch aan de slag kunnen gaan of die, als het dan toch
weer mag en kan, onze werking zullen faciliteren.

Resultaten van onze virtuele jaarvergadering van 22 januari
2021 :
• 163 van onze leden brachten hun stem uit
• 158 (96.3 % van de leden gaven decharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid in 2020. Vijf (3.1 %)
onthielden zich
• de bestuursleden wier mandaat ten einde liep werden
Kunnen ook altijd
“cum laude” herkozen. Het gaat hier over André
gesteld worden via
Verheyen, Etienne Van Criekinge, Johan De Bruecker en
e-mail naar
Marie De Vriendt
info@kbcpagant.be
• ook de twee kandidaat bestuursleden nl. Ingrid Zutterman
en Ludo Ielegems werden cum laude verkozen

•

we acteerden ook het afscheid van Marina De Backer als
bestuurslid. Zij nam ontslag om familiale redenen. Dank
voor haar inzet.

Dank ook voor de talloze bemerkingen waaruit jullie appreciatie
bleek en voor de suggesties. We zullen er – wanneer het weer
mogelijk is - zeker mee aan de slag gaan.
De nieuwe samenstelling van ons bestuur kan je raadplegen
door hier te klikken.

Per 1 april 2021 verhoogt ook KBC een aantal tarieven. Het
noorden kwijt hoeveel een en ander vanaf dan kost? Klik hier
voor een overzicht. Ondertussen hebben we, samen met de
andere kringen gepleit voor minstens een communicatie op
maat van onze leden.
De laatste jaren is de “zorgvolmacht” nogal eens voorwerp van
gesprek geweest. Het lag in onze bedoeling om hierover een
voordracht te organiseren maar zoals je weet “de kring wikt,
maar corona beschikt”. Om je toch al wat info hieromtrent te
bezorgen hebben we deze in een kort artikel gegoten waarbij,
indien gewenst, een heel goed toelichtend filmpje past. Je
ontvangt hieromtrent een aparte mail.
Misschien wat oubollig en vol clichés, maar ja … om de
verveling te verdrijven … : een professionele uitleg van een prof
over vrouwen. Klik hier.

Bij inschrijvingen en betalingen wordt regelmatig naar je
lidnummer gevraagd. Dit laat ons toe om je ondubbelzinnig te
identificeren. Ben je dit nummer vergeten of vind je het niet
meer terug? Een mailtje naar info@kbcpagant.be en we sturen
deze info per kerende.

We hebben tijdens het noodgedwongen stilleggen van de
meeste van onze activiteiten energie gestoken in controles op
ons ledenbestand. Weet dat dit bestand gevormd wordt door het

manueel inputten van de gegevens die al dan niet duidelijk
leesbaar ingevuld werden op je aanmeldingsformulier.
Updaten of ontbrekende gegevens aanvullen is pas mogelijk als
we er weet van hebben. Liefst doordat jullie het ons meedelen.
Dus, nogmaals een oproep : verander je van adres, e-mail,
telefoonnummer, … deel het ons mee via info@kbcpagant.be .
Want omwille van de privacy mag je er niet op rekenen dat KBC,
die je waarschijnlijk wel verwittigde, de wijzigingen aan ons
doorstuurt. Niet dus.

Een leuke interactieve online quiz van VAB rond de bijnamen
welke bepaalde automodellen meekregen. Interesse? Klik hier.

In samenwerking met de collega’s van Kring Brussel bieden we
je jaarlijks de gelegenheid om in Brussel of Leuven een
voorstelling bij te wonen van het Brussels Operette Theater. Het
zal jullie niet verwonderen dat dit in 2020 in het water is
gevallen. Toch eens kennismaken met dit gezelschap? Ze
hebben hun laatste productie op het internet gezet. Je kan ze
via deze link oproepen. Je hebt wel volgend wachtwoord nodig :
Paspartoe (opgelet met hoofdletter). Veel plezier.
En verder … hou het veilig en gezond. Eén troost, de dagen
schijnen nu nog sneller voorbij te gaan dan anders. Hopelijk
compenseert zich dat wanneer we terug ons normale leven
hervatten.
Tot bij de kapper ?
Je kringbestuur.

