
KBC GEPENSIONEERDEN 

KRING ANTWERPEN 

 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 

Cera wordt vaste sponsor van de Seniorenkringen van KBC 

 

Hallo allemaal, 

 

Als ondervoorzitter van jullie kring en als Cera-ambassadeur voor onze kring wil ik u 

graag kennis laten maken met Cera. 

Cera betekent ‘samen investeren in welvaart en welzijn’  in het kader van een 

coöperatieve vereniging ! 

Wie vennoot wordt tussen 26 april en 24 mei 2021 geniet van een extra warme 

welkom, met een belevingsdoosje en de mogelijkheid om een bon ter waarde van 30 

euro te bestellen bij Decathlon, Dreamland/Dreambaby of BergHOFF. 

De reclamefolder (klik hier) geeft meer verduidelijking . 

Samengevat : Er zijn 4 goede redenen om nu Cera-vennoot te worden of 

aandelen te schenken aan je familie : 

 

1. Welkomstgeschenk voor iedere nieuwe vennoot tussen 26 april en 24 mei 
2021 

2. Prima Plan : je kan nu al van 50 euro Cera-Vennoot worden en je hebt uitzicht 
op een ( niet gegarandeerd) jaarlijks coöperatief dividend ( 2017-3% ; 208-3%-
2019 -3,25% ; voorgesteld aan de algemene vergadering voor 2020 – 
dividendvoorstel 3%  ( nog goed te keuren ) 

3. Mooie kortingen : Vanaf 600 euro profiteer je van unieke kortingen op 
festivals, pretparken, events, etentjes, reizen, wijnen, mode, 
huishoudartikelen….. 

4. Je draagt bij aan een samenleving waar het voor iedereen goed is om te   leven. 
Cera steunt in samenspraak met haar vennoten jaarlijks meer dan 700 
projecten (*)  in het hele land . 

https://drive.google.com/file/d/1iOdvolTrJTSf0NRMhi3671Z6-C4zWtSF/view?usp=sharing


 

Investeren in aandelen houdt risico’s in.  Lees vooraf het volledige prospectus op 

www.cera.coop/nl/prospectus  en ook meer info op www.cera.coop/cerafeeling. 

De Cera-vennoten zorgen mee voor de verankering van ’KBC-bank en 

verzekeringen’ als  één van de vaste aandeelhouders door het aanhouden van een 

groot aandelenpakket (   via Cera en KBC-Ancora )  ! 

Cera is bovendien ook een belangrijke speler binnen het sociale weefsel in 

Vlaanderen via diverse projecten, steunen van initiatieven van partners en door de 

organisatie van tal van workshops  en het organiseren van webinars o.m. rond 

dementie. 

Cera heeft nationale projecten maar ook via de 45 regio’s krijgen de lokale 

adviesraden ( vertegenwoordigd door vennoten uit elke regio ) een budget waarmee 

ze plaatselijke initiatieven/projecten kunnen steunen.  
 

EEN PRAKTIJKVOORBEELD  

Domein: Armoedebestrijding en sociale inclusie 

TWERK Herentals wil een speciaal sinterklaastablet ontwikkelen: een duurzame 
vorm met een unieke tekening. Zo'n tablet is niet alleen mooi, maar ook makkelijk en 
onbreekbaar verzendbaar. Cera steunt de aankoop van de matrijs en honderd 
chocoladevormen. 

Onze Kring Antwerpen is ook mee gegaan in dit project en zo hebben wij de 
afgelopen twee periodes (Sint Maarten en Pasen) onze chocolade kunnen laten 
aanmaken en opsturen door Twerk en dit met appreciatie van iedereen tot gevolg.  

Cera en het Sociaal Fonds KBC hebben afspraken gemaakt omtrent subsidiëring van 

de kringen ! De concrete bedoeling van Cera is continu  de vennotenbasis steeds  te 

verjongen en te verbreden .  

Laat de oud-medewerkers van KBC allemaal ambassadeurs worden ! Warm 

aanbevolen, 

Roger Lenaerts, bestuurslid maar tevens de Cera-ambassadeur voor de 

Gepensioneerden KBC Kring Antwerpen en Lid van de Regionale Adviesraad  Cera 

voor Herentals/Heist op de Berg  

 

http://www.cera.coop/nl/prospectus
http://www.cera.coop/cerafeeling

