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AIACE
Association Internationale Des Anciens Des Communautés Européennes

Sectie Nederland
De Nederlandse afdeling van AIACE, AIACE-NL, telt ongeveer 380 leden. Hiervan wonen
verreweg de meeste in Nederland, maar er zijn ook leden woonachtig in andere EU landen
zoals België, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het lidmaatschap van AIACE-NL, dat
automatisch ook het lidmaatschap van AIACE inhoudt, staat open voor oud-personeelsleden
(en na overlijden hun echtgenoten of partners uit een geregistreerd partnerschap) van één
van de instellingen en organen van de Europese Unie. Daarnaast kan het bestuur andere
personen als buitengewone leden toelaten. De contributie voor 2015 bedraagt € 35.
AIACE-NL, heeft de volgende doelstellingen:
• Het bevorderen van de contacten tussen de leden o.m. door middel van
bijeenkomsten en excursies zowel regionaal als internationaal;
• de relatie te onderhouden tussen de instellingen en organen van de Europese
Unie en de oud-personeelsleden en, zonodig, te zorgen voor de bescherming van
hun belangen;
• haar ervaringen ter beschikking te stellen van de instellingen en organen van de
Europese Unie, met name in het kader van de voorbereiding tot het pensioen van de
ambtenaren en de andere personeelsleden;
• de contacten met de nationale overheden te bevorderen en zo nodig, op
administratief en sociaal gebied, de belangen van de oud-personeelsleden bij deze
overheden te behartigen;
• mee te werken aan het onderzoeken van vraagstukken inzake de Europese
integratie, met name de werking van de Europese Unie, en maatschappelijke kringen
te wijzen op het belang van deze vraagstukken.
AIACE-NL houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering, die de laatste jaren op
verschillende plaatsen in het land hebben plaatsgevonden.
In Den Haag, waar de vereniging is gevestigd en waar meestal het bestuur vergadert, wordt
jaarlijks een Nieuwjaarsreceptie gehouden. De agenda voor die ALV bevat naast
huishoudelijke punten een voordracht met discussie over een actuele kwestie die in de Unie
speelt, en een discussie over problemen waarmee leden geconfronteerd (kunnen) worden in,
bijvoorbeeld, de gezondheidszorg. Zo nodig worden informatiebijeenkomsten
georganiseerd, bijvoorbeeld als er bijzondere ontwikkelingen zijn in de Nederlandse
wetgeving.
Verder ontvangen de leden 3 keer per jaar de Nieuwsbrief. Daarnaast onderhoudt het
bestuur een uitgebreide website, www.aiace.nl, met een breed informatieaanbod, zoals de
statuten, verschenen Nieuwsbrieven, verslagen van vergaderingen en excursies, formulieren
voor de Ziekenkas, Vademecum enz.
Een speciale actie vormt de Ledenservice, voorheen STIBESA ( Stimulering en Bevordering
van Sociale Acties), die zich ten doel stelt de leden van AIACE-NL en andere in Nederland
gevestigde oud-personeelsleden van de EU op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen op sociaal gebied, bij te staan in hun betrekkingen met de Ziekenkas en de
afdeling Sociale Zaken van de Commissie, en zo nodig bij te staan bij het in gang zetten van
hulpverlening. De activiteiten omvatten:
• informatieverschaffing via de Nieuwsbrief, de website van AIACENL en het
VADEMECUM met praktische informatie bevat over deze vormen van zorg in
Nederland, alsmede over vergoedingen door de Ziekenkas in Brussel,
• inzet van vrijwilligers uit de AIACE-NL gelederen om persoonlijke en praktische
ondersteuning te verlenen in de relaties van hulpbehoevende oud-personeelsleden
tot Nederlandse en EU instanties. In dit verband kan zo nodig ook professionele hulp
worden ingeschakeld.

U kunt zich aanmelden als lid van AIACE-NL door het invullen en opsturen van onderstaande
strook.
NB: uw gegevens dienen uitsluitend voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden
doorgegeven.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN AIACE- NL, in gesloten enveloppe te zenden naar:
de Penningmeester
J.Mast
Disselhof 104
7335AD Apeldoorn

--------------------------------------------

Ondergetekende verzoekt lid te worden van AIACE-NL en gaat wel / niet* akkoord met vermelding van
persoonsgegevens in de jaarlijkse openbare ledenlijst, incl./excl.* vermelding van telefoonnummer,
incl./excl.* vermelding e-mail adres.
naam en voornaam (+ eventueel meisjesnaam) : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………..
huisadres: ……………………………………………………

………………………………….

nr…………….
postcode : …………………plaats: …………………………………....; land: ……………….………………..
geboortedatum: ……………………………………sekse : M / V *
telefoon:………………………………………….. e-mail adres: …………………………………………...
EU instelling waar werkzaam geweest: …………………………………………………… in de
hoedanigheid van ambtenaar / tijdelijk ambtenaar / auxiliair(e) / stagiair(e) / …………..*
Pensioennummer zoals vermeld op de maandelijkse Pensioenafrekening
Plaats ……………………… Datum ………..………………
Handtekening: …………………………………….
* doorhalen wat niet van toepassing is

