SOCIAAL PERSONEELSFONDS TNO

TNO’ers voor TNO’ers:
Het SOCIAAL PERSONEELSFONDS TNO
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Soms zit het in
het leven tegen. Dat kan iedereen overkomen en dus
ook ons als TNO’ers en oud-TNO’ers. Het Sociaal
Personeelsfonds TNO (SPF) is er om (oud) collega's die
door sociale of medische omstandigheden in financiële
moeilijkheden raken te ondersteunen. U kunt hierbij
denken aan geestelijke en/of lichamelijke handicaps bij
deelnemers of hun gezinsleden, echtscheidingen,
schulden, sterfgevallen of ondraagbare en onverwachte
kosten. Al meer dan 65 jaar heeft het SPF veel collega’s
en gepensioneerden op de been en/of aan het werk
gehouden. We doen dit door het verstrekken van
renteloze leningen, schenkingen en het faciliteren van
vakanties voor wie dat urgent maar niet betaalbaar is.
Het Sociaal Personeelsfonds is ontstaan uit een
solidariteitsgedachte: als we allemaal een klein beetje
bijdragen kunnen we een aantal mensen met
bovenstaande problemen goed helpen. In de praktijk
betekent dit dat het fonds schenkingen en renteloze
leningen verstrekt.
Hoe wordt het fonds bestuurd?
Het fonds heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit
zes werknemers en een gepensioneerde TNO’er. Drie
ervan worden door de OR en drie door de RvB benoemd
en een via eTNOs. Vier van deze leden zitten in het
dagelijks bestuur dat de aanvragen beoordeelt.
Is het SPF nodig?
Misschien denkt u wel dat er binnen TNO zo'n SPF niet
nodig is of denkt u “ik heb dat niet nodig. En TNO'ers
zijn toch veelal goed opgeleide mensen met een
behoorlijk inkomen, waarmee ze wel verstandig om
weten te gaan?” Het blijkt echter dat financiële
problemen ook bij TNO'ers voorkomen.
Budgettaire oorzaken: ontslag, moeten stoppen met
overwerk, WIA, pensioen, woningonderhoud, slecht
financieel beheer, (credit card) schulden.
Oorzaken door verandering in levensfase: kind krijgen,
kinderen die gaan studeren, echtscheiding, overlijden
partner, ziekte.
Oorzaken door psychsociale problemen: (slechte)
relatie, gebrek aan weerbaarheid, compensatiegedrag,
gebrek aan probleemoplossend vermogen.
Hulp nodig?
Hoe kan het SPF u helpen?
Ten eerste door schulden over te nemen, renteloos of
tegen een lage rente. Postorder- en creditcardbedrijven
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brengen standaard de wettelijk vastgestelde maximale
rente in rekening. Door het overnemen van deze
leningen betaalt u niet alleen minder rente, maar lost u
ook echt af.
Ten tweede verstrekt het fonds vakantiefaciliteiten voor
wie een vakantie om sociale of medische reden
gewenst, maar niet betaalbaar is. Met andere woorden,
deelnemers aan het fonds die door bijzondere
omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om op eigen
kosten met vakantie te gaan, kunnen een beroep doen
op een financiële bijdrage aan een door hen zelf te
kiezen vakantie.
En tenslotte bieden we de hulp aan van een
Budgetcoach. Een Budgetcoach biedt hulp bij het
creëren van overzicht en inzicht in de financiële
huishouding via een budgetoverzicht (hoeveel heb ik
eigenlijk te besteden en waaraan besteed ik het?) en
een goed opgezette administratie. Met de handvatten
en vaardigheden die aangereikt worden tijdens de
coaching kunnen mensen werken aan stabiele en
gezonde financiën die toekomstbestendig zijn.
Budget coaching is als (gecertificeerd) vak nog relatief
jong en voortgekomen uit de schuldhulpverlening. Maar
waar schuldhulpverlening zich met name richt op
cliënten met schulden die niet meer af te lossen zijn,
heeft budget coaching vooral een preventieve taak.
Voor het aanvragen van financiële hulp en
vakantiefaciliteiten hebben we standaardformulieren
die u kunt aanvragen via ons secretariaat. Voor alle
andere vragen en verzoeken kunt u ook contact
opnemen met het secretariaat via:
Sociaal Personeelsfonds TNO
Postbus 96800
2509 JE Den Haag
Email: spf@tno.nl
Was u als actieve TNO’er al lid van het SPF?
Lidmaatschap wordt bij pensionering automatisch
beëindigd. U dient u als gepensioneerde opnieuw aan te
melden.
Lid worden van het SPF?
Het lidmaatschap kost u € 0,50 per maand. De
contributie wordt door de administratie op uw
pensioenuitkering ingehouden. Het pensioenfonds
verdubbelt uw bijdrage, waardoor het SPF nog meer kan
doen.
Lid worden kan door onderstaande strook per post of
per email op te sturen naar ons secretariaat.

Geeft zich hierbij op als deelnemer aan het Sociaal
Personeelsfonds TNO en verleent hierbij machtiging om
iedere maand, tot wederopzegging, van zijn/haar
pensioenuitkering € 0.50 in te houden.
Handtekening:
Datum:

