
TNO'ers helpen 
elkaar 

al 65 jaar!



Waarom ?

Soms zit het tegen en dat kan allerlei oorzaken hebben zoals 
echtscheiding, kinderen die gaan studeren, overlijden 
partner/kind, handicap of ziekte, etc. Dit kan onverwachte 
en soms nauwelijks te dragen kosten of schulden met zich 
meebrengen.

Het SPF is een onafhankelijke stichting die kan helpen 
financiële zaken weer op orde te krijgen. 



Doelstelling Statuten

De doelstelling van het fonds is het, op financiële wijze, 
vertrouwelijk behartigen van de sociale belangen van 
deelnemers welke niet in voldoende mate in staat zijn in 
de eigen nood te voorzien en voor zover voor de 
behartiging van deze belangen niet elders aanspraak kan 
worden gemaakt.



Voor wie?

Al 65 jaar ondersteunt het Sociaal Personeelsfonds (SPF) 
TNO'ers én oud TNO'ers  die lid zijn van het SPF met  
financiële hulp als dat hen zelf op dit moment niet lukt. 



Onze diensten
• Het SPF kan schulden overnemen door het toekennen van 

een renteloze lening. Terugbetalen hiervan binnen een 
redelijk termijn door inhouding op het salaris.

• Ondersteuning in de vorm van een schenking t.b.v. een 
vakantie wanneer daar door zwaarwegende redenen extra 
kosten voor gemaakt moeten worden.

• Hulp door een budgetcoach om overzicht te creëren over de 
financiële huishouding. Een gratis en vrijblijvend gesprek met 
een budgetcoach is mogelijk voor alle leden, ook als er geen 
directe hulpvraag is.



SPF: noodzakelijk!

In 2016: 
• 10 aanvragen, waarvan 8 leningen en 2 schenkingen

➢ 9 lenings-aanvragen toegekend.
• 13 aanvragen voor vakantie-faciliteit

➢ 13 aanvragen toegekend

Financieel 2016:
Leningen: € 68.620,--
Schenkingen: € 4.000,--
Vakantiefaciliteit: € 12.681,60 



Lid worden?

Lid worden van het Sociaal Personeels Fonds kost slechts € 
0,50 per maand (inhouding op salaris). 

Direct lid worden kan via http://www.pensioenfondstno.nl

Het pensioenfonds TNO verdubbelt de bijdrage dus zo 
helpen we elkaar dubbel zo hard!

http://www.pensioenfondstno.nl/


Contact opnemen

Voor hulp van het SPF neem contact op 
via mail:  SPF@tno.nl

of per post op: 
TNO Sociaal Personeelsfonds
Postbus 96800
2509 JE  ’s-Gravenhage

Formulieren voor aanvraag van financiële hulp zijn te 
downloaden op de website van het pensioenfonds
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