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Keert het normale Leven terug?
Sociaal

Afscheid na 6 jaar
Door Jeanne Martens (voorzitter)
VVAO, afdeling Den Bosch-Tilburg

Zes jaar geleden begon ik als
voorzitter van de VVAO. Nu, anno
2020, is de tijd gekomen om
afscheid te nemen als voorzitter

afdelingen te leren kennen en
contact te leggen met de
bestuursleden en leden.In deze
periode namen we het initiatief om
als HB-lid, bij voorkeur, twee keer
per jaar een afdeling te bezoeken.
Dat waren vele mooie avonden met
interessante sprekers en
waardevolle ontmoetingen.

en terug te blikken op de mooie
momenten die achter ons liggen.
Ik herinner me nog dat ik in
het eerste jaar van mijn
voorzitterschap alle afdelingen van
de VVAO heb bezocht. Een
waardevolle ervaring om de

Kennis delen
Juist in dat kennis delen en die
ontmoetingen zie ik de kracht van
onze vereniging terug. Dank aan
iedereen voor de gastvrije ontvangst
de afgelopen jaren.

LEES VERDER

Economie

Van vastgoedadvocaat naar
pensioenactivist
Door José C.M. Matheij
VVAO, afdeling Maastricht

Half december 2019 blijkt uit
berekeningen van het Centraal
Planbureau dat het
pensioenakkoord niet tot
verbeteringen leidt. Tijd voor
actie!
In januari besluiten Koolmees en de
polder dan maar een geheel ander
pensioenmodel uit te proberen dan
in het akkoord is vastgelegd. Het
beste pensioenstelsel van de wereld
is voor verbetering vatbaar, maar
niet voor vervanging door een stelsel
met ongewisse uitkomst. In dit artikel
meer hierover.
Extra informatie
Bekijk de 40 Prominenten Brief met namen van ondertekenaars
Lees het artikel 'Tegenstanders van aanpassing rekenrente slaan ook
handen ineen'
Bekijk hier het pamflet ‘Neoliberaal raakt ons allemaal’.

LEES VERDER

Sociaal

Coronaoverpeinzingen

Denk maar eens aan Marion
Koopmans, hoogleraar virologie aan
het Erasmus MC en Anne Wensing,
arts en microbioloog. Koopmans

Door Jacqueline Santen-Reestman
VVAO, afdeling Leiden

Bij het corona-nieuws van de
afgelopen tijd viel me op dat er naar mijn idee - in de eerste
weken van deze crisis meer
vrouwen op de voorgrond traden
in het nieuws. Dat er veel
capabele en getalenteerde
vrouwen zijn is natuurlijk geen
nieuws, wel dat we ze nu in het
nieuws zien.

adviseert de WHO en is lid van de
KNAW en Wensing is een graag
geziene gast in Op1. Zij ontzenuwt
‘fake news’ en legt helder en
duidelijk uit wat de feiten zijn. Is dit
louter toeval of valt hier een patroon
in te herkennen?
In het tweede deel van dit artikel
meer over de online-activiteiten van
de leeskring in Leiden.

LEES VERDER

Meelezen en praten over 'de Pest' van
Albert Camus?
Aanmelden bij jacqueline@santenonline.nl
VVAO afdeling Leiden
Sociaal

Hoe nu verder?
Door Henriëtte van Norel
VVAO, Afdeling Den Bosch - Tilburg

Dit is alweer de vierde editie van
‘The VVAO Post’. Een nieuwsbrief
die begon als een soort
‘verzetskrant’, omdat we allemaal
in een ‘intelligente lockdown’
zaten en we toch met u, als
achterban, wilde communiceren.
Langzaamaan versoepelen de
maatregelen weer. Wordt het dan
nu weer ‘normaal’?
De corona-pandemie is eigenlijk in
geen enkel opzicht vergelijkbaar met
andere crisissen.
Verandering
In tegenstelling tot eerdere crisissen, is deze crisis groter, meeslepender en
wordt elke burger wereldwijd individueel getroffen. Na elke crisis buigen
wetenschappers zich weer over de vraag: ‘Of er iets goeds uit voort zal
komen?’. Elke keer weer voert optimisme en hoop de boventoon, maar telkens
opnieuw zien we dat er weinig of niets veranderd in de samenleving. Wel zien
we dat de noodzaak tot ‘echte verandering’ steeds meer de overhand krijgt.
Hoe nu verder?
LEES VERDER
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