Belangenbehartiging
en
Bevorderen onderlinge
contacten

Wat is de Grey Blue Circle?
Een vereniging van oud-IBM-medewerkers en hun partners.
Wat biedt de Grey Blue Circle?
Belangenbehartiging door vertegenwoordiging in SPIN en
Verantwoordingsorgaan
Bevordering van de onderlinge contacten
Hoe informeert Grey Blue Circle?
Naast de website brengen wij 3 x per jaar de GBC Nieuwsbrief uit, een
nieuwsblad met verenigingsinformatie en achtergrondverhalen.

Lid worden? Kijk voor meer
informatie en inschrijven op:

www.greybluecircle.nl

Na een belangrijk deel van je werkzaam leven bij IBM te hebben
doorgebracht heb je afscheid genomen om van je pensioen te genieten
of je op andere doelen te richten. De (zo’n 1450) leden van GBC staan
klaar om je te verwelkomen.
Om er achter te komen wat onze vereniging van oud-IBM medewerkers
en hun partners voor jou kan betekenen nodigen we je uit om eens een
kijkje op onze website te nemen.
Surfen op onze site leert je wat onze doelstellingen zijn en wat wij in het
verleden zoal hebben georganiseerd. Ook krijg je een indruk hoe de
vereniging jouw pensioenbelangen verder kan behartigen.
Binnen het besloten gedeelte van de website heb je toegang tot het
Forum. Met behulp van dit Forum kunnen de GBC leden onderling
informatie uitwisselen.
Onze vereniging organiseert 2 x per jaar een bijeenkomst voor de leden.
Deze bijeenkomsten hebben een ontspannen karakter en dienen vooral
om de onderlinge contacten te bevorderen. Om eens te ervaren wat onze
vereniging voor jou kan betekenen nodigen we uit om – kosteloos en
zonder enige verplichting - een keer deel te nemen aan een dergelijke
bijeenkomst. Hierbij is je partner uiteraard ook van harte welkom.
Op een mooie locatie ben je verzekerd van een interessant programma.
Een goed verzorgde lunch zorgt mede voor een aangenaam verblijf.
Na afloop kun je gezellig napraten met bekenden en genieten van de
mooie omgeving. Je zult je helemaal onze “Special Guest” voelen!
Graag tot ziens,
De contributie bedraagt € 12,- per jaar, na 1 augustus € 6,Wij willen graag uw belang in de toekomst behartigen en daar waar nodig
een krachtig geluid laten horen. Individueel kunt u weinig geluid
produceren, maar met elkaar zal het meer en overal veel beter hoorbaar
zijn en worden.

