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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09/269.93.40 

Fax: 09/269.93.44  

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 
Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 46   nr.4  april 2019 

*************** 

Het Contactblad is ook te lezen op de website van ACOD Onderwijs: 

www.acodonderwijs.be/publicaties-2 

Leden die het Contactblad alleen digitaal willen ontvangen kunnen ons dat 

melden. 

 
 

Genoteerd 
 

Tijdens het Seniorenfeest van ACOD in oktober jl. (juist na de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018) werden wij toegesproken door Dirk Van 

Himste, voorzitter ACOD Oost-Vlaanderen. De personen van ACOD 

Onderwijs die aanwezig waren willen u graag zijn boodschap doorgeven, 

een boodschap die ons diep raakte. 

Hij bezorgde ons de tekst, wij publiceren die zeer graag. Bedankt Dirk!

   

 

Niets is perfect  - Niets is compleet - Niets is voor eeuwig 

 

Zo ook niet beste kameraden de uitslag van de afgelopen verkiezingen  

 

Links heeft zich versterkt.   

Groen en PVDA zijn er sterk op vooruit gegaan – proficiat aan al hun 

verkozenen en mandatarissen. Socialisten van de spa hebben wederom een 

nederlaag moeten incasseren.  

 

Tijd voor bezinning en reflectie in de rangen van de partij over hoe het zover is 

kunnen komen, denk ik dan.  

 

Vandaag, kameraden, liggen twee thema’s hoog op de bovenste plank – migratie 

en ecologische thema’s. 



Contact april 2019 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  2 
 

 

 

Groen scoort uitermate goed op het ecologische thema – onze kinderen en 

kleinkinderen liggen hier terecht wakker van. De opwarming van de aarde is een 

feit, onze slechte luchtkwaliteit is een feit.  

Migratie wordt weggekaapt door Vlaams Belang en N-VA . En de mensen die 

ons via een humanistische benadering nodig hebben, worden steevast in de kou 

gelaten. Ze worden gecriminaliseerd kameraden en afgeschilderd als profiteurs.  

De media speelt hier een grote rol in, maar vooral ook de sociale media waarbij 

op een onpersoonlijke manier berichten kunnen worden losgelaten die onwaar 

zijn – doorspekt met bewust verkeerde gegevens en cijfers.  

Kameraden, dit is een fundamentele aantasting van onze democratische 

waarden. Wees alert zou ik durven zeggen – wees bewust kritisch. 

Het socialisme werd de afgelopen jaren afgeschilderd als de boeman van alles 

wat verkeerd ging of kon gaan. En niets is minder waar . 

 

Want kameraden: 

 

Sommigen onder jullie weten het nog wat het betekent te moeten werken in een 

zes-dagenweek – jullie kennen nog de kleine pensioentjes van jullie vaders en 

moeders  of hoe er geen geld was om de dokter te laten komen. Waarschijnlijk 

weten velen onder jullie nog dat er geen vakantiegeld was – geen dertiende 

maand en niets van de sociale voordelen die we vandaag kennen.  

De sociale strijd die gevoerd is door onze grootouders in het midden van vorige 

eeuw heeft daarin een kentering teweeggebracht. Mede door toedoen van de 

socialisten en hun leiders. Onze vakbond de ACOD, heeft zich altijd ingezet 

voor deze sociale strijd. En dat zullen we blijven doen kameraden! 

 

Mensen die beïnvloed, ja zelfs beneveld worden door het donkerbruine 

gedachtengoed van N-VA en Vlaams Belang durven wel eens te vergeten 

vanwaar hun pensioen of sociale zekerheid vandaan komt, wie hiervoor gezorgd 

heeft. En daarom durf ik beide in één adem te noemen kameraden omdat beide 

staan voor separatisme –afscheiding– omdat beiden zich bedienen van 

technieken die het verdeel en heers principe hanteren en ons tegen elkaar opzet.   

En wat heeft rechts ons nu al bijgebracht kameraden? 

 

Wees blij kameraden senioren dat je nu al met pensioen bent, want diegenen die 

na u komen zullen langer moeten werken. Deze rechtse kliek is niet bezorgd om 

ons welzijn maar enkel bezorgd om de werkgevers op hun wenken te bedienen.  

 

Maar ook voor jullie als doelgroep liggen er heel wat uitdagingen op de plank 

kameraden, zoals:  



Contact april 2019 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  3 
 

 

 

het recht op een waardig inkomen – vandaag moeten sommigen van jullie 

leeftijdsgenoten leven of moet ik zeggen overleven met een karig pensioentje.  

 

Kameraden, het is niet de schuld van de vreemdeling dat er een karig pensioen 

bestaat maar de schuld van diegenen die de wetten hierover maken. Laat jullie 

niet misleiden.  

Recht op zorgzekerheid is nog zoiets – het aantal ouderen in ons landje zal sterk 

toenemen de komende jaren en dat zal invloed hebben op de zorgvragen.  

We willen dit betaalbaar houden en willen hiervoor passende antwoorden op de 

vele vragen.  Toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg met voldoende 

gekwalificeerde personeelsleden. Een maximumfactuur in de thuiszorg en de 

residentiële zorg, afschaffing van de onderhoudsplicht.  

Maar we zijn er nog niet kameraden 

Recht op aangepast wonen 

Recht op veiligheid  

Recht op mobiliteit  

Recht op zelfbeschikking 

En ik, kameraden, ik vraag me wel degelijk af op de vooravond van mijn eigen 

pensioneringsleeftijd of rechts dit wel voor ons kan realiseren. Hierop is maar 1 

antwoord kameraden   

Neen!  
Kameraden, deze rechtse kliek zal het voor ons niet realiseren. Onze enige 

garantie om dit te realiseren zijn linkse politici die dicht bij de mensen staan. 

Kameraden, mijn klaagzang kan nog uren doorgaan maar daar gaan we op deze 

feestdag niet aan beginnen. Vandaag vieren we feest – vieren we jullie – onze 

senioren – onze voorvechters die veel betekenen voor ons – zij die ons 

voorgegaan zijn in de strijd voor de huidige sociale zekerheid.  

Ik wil vooral de gewestelijke intersectorale secretaris Dirk Stautemas danken 

voor het organiseren – ik wil zijn en ons personeel danken voor de bereidwillige 

hulp hierbij  - maar vooral ook jullie voor je aanwezigheid. Bedankt iedereen.  

 

De cirkel is rond  

Niets is perfect - Niets is compleet - Niets is voor eeuwig  

maar toch leve de ACOD – Leve de ACOD OOST VLAANDEREN – geniet 

van het optreden.  

 

 

Dirk Van Himste. 
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Onze activiteiten 

 

 

1. Van 28 maart tot en met 1 april 2019: city trip naar MADRID in 

samenwerking met S-Plus Nationaal: we zijn in Madrid als u dit 

leest….  

Zal in het najaar hernomen worden. Data in een volgend Contactblad. 

 

2. Op dinsdag 2 april 2019 om 14u: Voordracht: Bleri Lleshi ‘De 

Kracht van Hoop’ 

Locatie: Historische kelder, Vrijdagmarkt 8, Gent 

Bleri Lleshi, van Albanese afkomst, is een veelzijdige, jonge vader. Hij is 

naast politiek filosoof en jongerenwerker ook nog DJ en lesgever aan de 

UC Leuven-Limburg. ‘In tijden van cynisme zijn we hoop steeds meer als 

iets naïefs gaan zien’, stelt Bleri. Terwijl hoop ons net voortstuwt, ook in 

moeilijke dagen. Vanuit hoop kunnen we positieve veranderingen 

realiseren, hoe klein ook. In zijn nieuwste boek verweeft hij inspirerende 

voorbeelden van vandaag met het leven en denken van Martin Luther King 

jr., die een halve eeuw geleden werd vermoord. Bleri benoemt de 

desastreuze gevolgen van wanhoop, die vandaag de dag duidelijk in ons 

midden aanwezig zijn, alle gevoelens van machteloosheid en ongelijkheid. 

Maar hij laat ook zien dat we van onderuit macht opbouwen en hoop 

mogelijk maken. Hij pleit voor verzet, engagement en hoop. Want de 

geschiedenis toont aan: hoop kan de wereld veranderen. 

Geen inschrijvingen meer mogelijk. 

 

3. Op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april 2019 van 10u tot 17u: 

Lentemarkt in de polyvalente zaal van het WZC Domino, St.- 

Margrietstraat te Gent. 

De vrijwilligers van de Vriendenkring verkopen er snoep, paaseieren, 

juwelen, kledij, bloemen en lenteartikelen.  

Voor de hongerige en dorstige bezoekers zijn er allerlei lekkernijen en 

sprankelende drankjes. De verkoop is ten voordele van al de residenten van 

het WZC Domino. 

Allen welkom! 
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4. Op zondag 14 april 2019 om 15u: Balletvoorstelling JOY in 

Opera Gent, Schouwburgstraat 3, i.s.m. S-Plus & VIVA-SVV 

Inleiding voorstelling: 14u15 

Het fascinerende en eigenzinnige tweeluik JOY is opgebouwd rond twee 

zwaargewichten van de Zweedse dans vandaag: Johan Inger en Alexander 

Ekman. Elk met hun eigen bewegingstalen en individuele kijk op dans. 

Beiden zoeken de grenzen van absurditeit op en balanceren tussen humor 

en ernst. Beide choreografen gaan op zoek naar een tegengif voor de 

donkere kanten van het leven: eenzaamheid en vergankelijkheid. 

Geen inschrijvingen meer mogelijk. Betalingen moeten gebeurd zijn. 

 

5. Op zondag 28 april 2019: Erfgoeddag in de School van Toen. 

Programma: 

- Rondleidingen om 10u – 13u – 15u: er zijn kleine pop-

uptentoonstellingen met materiaal uit de eigen collectie van de vzw 

o.a. nieuwjaarsbrieven en andere voorbeelden van ‘schoonschrift’, 

handwerkjes uit lang vervlogen tijden, foto’s uit de oude doos met 

leerlingen aan het werk in de voormalige Stedelijke Textielschool 

‘Henri Story’ en de Stedelijke Huishoud-en Beroepsschool voor 

meisjes 

- van 10 tot 12u: demonstratie met een oude, mechanische naaimachine 

- om 11u: lezing over Leo Michel Thiery (1877-1950) ‘Vakmanschap 

in Onderwijsvernieuwing’ door Jan Schiettekatte, directeur 

Educatieve Diensten Onderwijs Stad Gent 

- Workshops voor kinderen… 

Al deze activiteiten zijn gratis maar omdat de plaatsen beperkt zijn 

moet er wel vooraf ingeschreven worden! 

 

Inschrijven via de antwoordstrook of via mail voor 18 april. 

 

 

6. Het mei-feest op dinsdag 30 april 2019 wordt, om 17u,  ingezet 

door de jaarlijkse huldiging aan het monument van Pierre De Geyter, 

componist van de ‘Internationale’, in de voortuin van het MIAT, 

Minnemeers te Gent 

Zangkoor ‘Morgenrood’ zingt met muzikale begeleiding een aantal 

strijdliederen en protestsongs. 
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Er worden gelegenheidstoespraken gehouden door politici, afgevaardigden 

van ACOD en van S-Plus. 

Gezamenlijke uitvoering van de Internationale en bloemenhulde. 

Iedereen welkom! 

  

7. 1 mei: de stoet vertrekt om 11u aan het gebouw van ACOD, 

Bagattenstraat 156, 9000 GENT richting de Vrijdagmarkt.  

 

8. Op 1 mei, na de stoet, gaan we traditiegetrouw gezellig samen 

eten in restaurant Jour de Fête, Gustaaf Callierlaan 233, 9000 GENT. 

Afspraak: 13u. 

 

Menu: 

 

Glas cava of vers appelsiensap of alcoholvrij aperitief van het huis, 

geserveerd met gemarineerde olijven en dun gesneden coppa met 

grissini 

**** 

 Huis gemarineerde Schotse zalm met zure room, dille en 

komkommer 

**** 

Soepje van de chef 

**** 

Kabeljauwfilet met aardappelpuree, klare boter, bladpeterselie en 

Mechelse asperges 

OF 
Traag gegaard varkenshaasje met rozemarijn-aardappelen en 

trostomaat in de oven 

**** 

Profiteroles met huisgemaakt vanille-ijs en warme Callebaut-

chocolade 

**** 

Koffie of thee met chocolade en koekjes 

**** 

Spuitwater en plat water à volonté inbegrepen 

witte en rode huiswijn 

pils en frisdranken 



 

  



 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23,   9000-Gent of per mail naar 

freddy.d.have@telenet.be of marlene.vanhecke@telenet.be ) 

 

Naam en voornaam 

:……………………………………………………………………………………… 

adres : 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………………………. 

 

1. Op zondag 28 april: Erfgoeddag ‘School van Toen’ LEZING L.M.Thiery 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………. 

 

2. Op woensdag 1 mei: etentje Jour de Fête ( €45 / €50) 
 

Aantal personen:…………………………………………………………………. 
 

……………..pers. VIS / ……………. pers. VLEES 

 

3. Op maandag 20 mei: Opera in de cinema Le dialogue des Carmélites(€ 17,5) 
 

Aantal personen:…………………………………………………………………. 

 

4. Op maandagavond 27 mei 2019: ’Hélène Maréchal’ in Minard (€ 12) 
 

Aantal personen:…………………………………………………………………. 

 

5. Op zaterdag 8 juni: Vredesmaal in het Vredeshuis (€ 27) 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………. 

 

 

 

Datum:………………………………………………………       

 

 

Handtekening:……………………………… 

 

 

 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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Prijs: € 45 (voor S-Plusleden) 

  € 50 (voor niet leden S-Plus) 

Inschrijven via de antwoordstrook ( gelieve uw keuze vlees of vis te 

vermelden) 

in het Contactblad of mail voor 20 april en gelieve te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

9. Meerdaagse reis van 3 tot 8 mei 2019: citytrip Bordeaux 

Bordeaux behoort tot die steden die je bij een bezoek aan Frankrijk beslist 

moet gezien hebben. Bordeaux ligt op de linkeroever van de Garonne en is 

de hoofdstad van het departement Gironde. De handel in rode wijn, een 

belangrijke industrie, bepaalt het levendige gezicht van deze havenstad, die 

in het centrum en langs de Garonne met haar 18e-eeuwse karakter een 

innemende indruk maakt. 

Alle ingeschrevenen zullen een uitnodiging krijgen voor een 

voorreisvergadering.(exacte datum nog niet gekend: wel gepland na 8 

april)  

 

10. Op 8 mei 2019 om 11u wordt het einde van WOII en de 

bevrijding van de concentratiekampen herdacht.  

ACOD Onderwijs neemt traditiegetrouw aan deel! 

Plaats: het Oorlogsmonument in het Zuidpark te Gent (8-Mei-Plein) 

Afspraak: om 10u 45 

11u: 

- begroeting door dhr. Jean-Pierre Goossens, voorzitter  

- toespraken  

- Bloemenhulde 

- Muzikale omlijsting door de Thebaanse trompetten   

 

 “Gent is een van de weinige steden in Vlaanderen met een ‘8 meiviering’. 

Dat deze belangrijke datum, het einde van de Tweede Wereldoorlog, niet 

uit het collectieve Gentse geheugen verloren gaat, danken we grotendeels 

aan het Gentse ‘8 Mei Komitee’ en de sympathiserende organisaties. 

Herdenkingsmomenten blijven immers nodig, onder andere om de jongere 

generaties belangrijke lessen uit de geschiedenis te leren.” 

Daniël Termont, ex-burgemeester  
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11. Op maandagnamiddag 20 mei 2019 kunnen we naar de laatste 

‘Opera in de cinema’ van het seizoen 2018-2019: ‘Le dialogue des 

Carmélites’ van Francis Poulenc. 

Yannick Nézet-Séguin leidt deze klassieke productie van het verwoestende 

verhaal van Poulenc over geloof en martelaarschap. Mezzosopraan Isabel 

Leonard zingt de ontroerende rol van Blanche en sopraan Karita Mattila, 

een legende in haar eigen tijd, keert terug naar de Met als Prioress. Het 

tragische verhaal van de zusters van een Karmelietessenklooster die in de 

Terreur kort na de Franse Revolutie tussen hoop en angst leven onder de 

constante dreiging van de guillotine. De mystieke opera die Francis 

Poulenc hierop componeerde, is een buitenbeentje in zijn oeuvre omwille 

van de dramatische ondertoon. 

Begin voorstelling: 13u45 

Prijs: € 17,50 

Afspraak in de hall van Kinepolis, Gent: 13u30 

De penningmeester zal de kaarten meehebben. 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail ten 

laatste op 5 mei en gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 

12. Op maandagavond 27 mei 2019 om 19.30  wordt in de Minard het 

nieuwe boek van Eric Bauwens voorgesteld: Lène. Hélène Maréchal: 

tussen toneel en liefdadigheid. Dit gebeurt tijdens een speciale 

huldevoorstelling ten bate van de Alzheimerliga.  

Meer info over de voorstelling vindt u hier: 

http://minard.be/voorstelling/hulde-aan-helene-marechal/ 

Vandaag is het zeventig jaar geleden dat Hélène Maréchal een punt zette 

achter haar toneelcarrière. Meer dan een kwarteeuw lang was ze de 

absolute vedette van het Gentse volkstoneel. Toch was ‘Lène’ – want zo 

noemden de Gentenaars haar – meer dan gewoon maar een schitterende 

actrice, zangeres en cabaretière. Haar hele leven lang zette ze zich in voor 

zieken, bejaarden, weeskinderen, soldaten en oorlogsveteranen. Wat 

initiatieven zoals Music for Life vandaag doen, deed zij toen in haar eentje. 

Tina De Gendt presenteert. Lily Castel, die ooit nog met Hélène Maréchal 

in de Minard op scène stond, haalt herinneringen op en zingt. Ook Carine 

Stevens, Hein Vanhuyse en Ann Lemaitre treden op. Will Ferdy, Freek 

http://minard.be/voorstelling/hulde-aan-helene-marechal/
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Neirynck en Luk De Bruyker geven toelichting. De leerlingen van de 

koperklas van de Stedelijke Academie de Kunstbrug en de kinderfanfare 

Goeste Majeur geven de avond een extra cachet.  

De opbrengst van de avond gaat integraal naar de Alzheimerliga-

familiegroep regio Gent.   De Alzheimer Liga Vlaanderen heeft als doel 

personen met alle vormen van dementie, hun mantelzorgers en 

familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het waardig omgaan met 

dementie om samen het leven met die aandoening draagbaar te maken. 

De Alzheimer Liga Regio Gent organiseert daarvoor op regelmatige 

basis lotgenotencontacten. 

Na de voorstelling wordt u een hapje en een drankje aangeboden en kunt u 

het boek Lène. Hélène Maréchal: tussen toneel en liefdadigheid kopen aan 

de gelegenheidsprijs van 15 euro (20 euro in de boekhandel).  

De auteur Eric Bauwens(Gent, 1960).  is vrijwilliger bij S-Plus. Hij 

verzorgt de ‘knipselkrant’. 

Na Vina Bovy, Gent en de Diva (Snoeck, 2018) is dit zijn tweede boek. 

Binnenkort verschijnt zijn biografie over de Gentse socialistische voorman 

Edward Anseele 

Prijs: € 12  

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail zo vlug 

mogelijk en gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

13. Op zaterdag 8 juni 2019 worden we voor de 10e keer uitgenodigd 

door het 8-Mei-Komitee Gent voor een vredesmaal om 12u in het 

Vredeshuis (St-Margrietstraat 9 te Gent). 

MENU: aperitief, uitgebreid koud buffet, koffie en gebak. 

Prijs: € 27 per p.p. 

Wie gaat met ons mee? 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

mei en gelieve dan ook te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 
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Activiteiten  2019  in samenwerking met S-PLUS 

 

 Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is het lidmaatschap S-

Plus vereist. 

 Het inschrijven voor de activiteiten (daguitstappen en meerdaagse 

reizen) is gebeurd: wij schreven in als groep . 

 Hoogstwaarschijnlijk zal er nog achteraf ook geboekt kunnen 

worden: in januari inschrijven voor november is soms héél moeilijk. We 

zijn ons daar heel bewust van maar tot een maand voor datum (voor de 

daguitstappen) kan u nog annuleren. Eens betaald gelden de 

annuleringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld. Voor de meerdaagse 

reizen is er de annuleringsverzekering (inbegrepen in de prijs) 

 alle daguitstappen en de meerdaagse reizen per bus vertrekken nu 

aan de P&R in ZWIJNAARDE, aan het sportcomplex De HEKERS, 

eindhalte van tram 2.Er zijn parkeerplaatsen en het ligt bij de R4, de E40 en de 

E17. 

 Het betalen van de activiteit (daguitstap) moet gebeuren via ons (op 

ons rekeningnummer), ten laatste vier weken vóór de uitstap. U zal in de 

Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden.  

 Elk jaar opnieuw moeten deelnemers hun daguitstap annuleren 

wegens ziekte, ongeval of overlijden. Daarom werkt S-Plus vanaf nu, i.s.m. 

P&V-Verzekeringen, met een reisverzekering voor daguitstappen en 

verblijven in het binnenland. 

Hierna een overzicht van de meest voorkomende situaties die geldig zijn voor 

annulatie van uw daguitstap of binnenlandse vakantie: 

Bij ziekte, ongeval of overlijden van uzelf als verzekerde of een familielid tot de 

2e graad (ouders, kinderen, (schoon) broers, (schoon)zussen). 

Overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3e graad. 

Er wordt altijd een administratieve kost van 5 euro per persoon aangerekend. 

Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de voorwaarden van 

de annulerings- en bijstandsverzekering van de touroperator.   

 Ongeveer een maand voor de daguitstap krijgt u van S-Plus een 

persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats. Wie via 

ons inschreef mag de vraag tot betalen aan S-Plus negeren maar op ons 

rekeningnummer betalen. 

 Meerdaagse reizen worden rechtstreeks aan S-Plus betaald. 

  



 

Nuttige info: 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 14, app 020, 9000 GENT 

 

Freddy D’havé: secretaris  
Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  freddy.d.have@telenet.be 

 

Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke “Onze 

Activiteiten”  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  marlene.vanhecke@telenet.be  

  

   

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs 

GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 
 

 

PRIVACY DISCLAIMER 

S-Plus afdeling ACOD Onderwijs gepensioneerden neemt uw privacy 

ernstig. De contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw 

inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte 

te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze werking, of 

wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te 

laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw 

gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via 

privacyvzw@socmut.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring 

terug op www.s-plusvzw.be door op de knop ‘privacy disclaimer’ te 

klikken 
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