
 
 

      Programma donderdag 14 november 2019 Locatie: 

      09:00  Inloop  Bibliotheek Maarssendorp 

      09:30  Opening  Harmonieplein 2, 3603 CL  Maarssen 

      09:45  Aanvang workshop   

      10:30  Koffie, koek en netwerken   E:  maarssen@inbetweencafe.nl   

      10.45  Vervolg workshop   W: www.inbetweencafe.nl/maarssen 

      11.30 Gezamenlijke afsluiting en netwerken 
      12.00 Einde 

12:00  Einde                        Volg ons ook op:     Facebook     LinkedIn     Twitter 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

“Weet jij hoe het met je pensioen staat?” * 
Henk Splint is 35 jaar werkzaam geweest bij een 
amerikaanse multinational waarvan de laatste 20 jaar als 
Financieel Outsourcing consultant. Daarnaast is hij 14 jaar 
betrokken geweest bij het  Pensioenfonds van dat bedrijf 
waarvan de laatste 6 jaar als bestuurslid. 

* (Meer informatie op pagina 2) 

    

 

“Vrijwilligerswerk” 
Als extra service is, vanaf de pauze, de 

Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht aanwezig om de 

mogelijkheden van vrijwilligerswerk in combinatie met 

een uitkering met jou te bespreken. 

 

 

 

 

Over In Between Café Maarssen 
Onze maandelijkse bijeenkomst is iedere tweede  
donderdagochtend van de maand in de bibliotheek in 
Maarssendorp. Het programma omvat een (wisselend) 
aantal inspirerende workshops voor en (bij voorkeur) 
door werk- en opdracht zoekenden. Vanuit de 
kernwaarden toegankelijkheid, verbinding en motivatie, 
creëren we een platform met een dynamiek die mensen 
inspireert en in beweging zet, zodat zij hun eigen unieke 
kracht kunnen (her)vinden en daarmee de regie over hun 
leven.  

 

Waardebepaling achteraf 
In Between Cafés worden georganiseerd door 
vrijwilligers. We trachten gratis toegankelijke workshops 
te realiseren die jou een meerwaarde bieden. Er worden 
natuurlijk wel enige kosten gemaakt; vooral vragen wij 
jou om, na afloop, af te wegen wat deze bijeenkomst jou 
gebracht heeft. Je kunt een financiële donatie doen in ons 
steentje maar liever hebben we van jou een bijdrage in 
de vorm van een workshop, hulp bij het organiseren van 
of een helpende hand bij een bijeenkomst. Al deze 
vormen van bijdragen ervaren wij als een uiting van 
waardering voor onze bijeenkomsten. 

 

- U i t n o d i g i n g -  

In Between Café Maarssen 

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 

 

Donderdag 14 november 2019  - 9:00 – 12:00 uur 

 

Wintertijd! De dagen korten in rap tempo. Dit is weer om te netwerken, te solliciteren en wellicht ook om eens te kijken 

of en hoe een en ander geregeld is met jouw pensioen of dat van je partner. In de workshop van deze ochtend wordt hier 

uitgebreid aandacht aan besteed. 

Aanmelden voor de bijeenkomst van deze ochtend via dit   >>Aanmeldingsformulier<< , is niet verplicht, wel handig 

voor het koffieteam. Iemand meenemen die ook nieuwsgierig is naar onze bijeenkomsten?  Mag altijd! 

. 
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mailto:maarssen@inbetweencafe.nl
http://inbetweencafe.nl/in-between-cafe-maarssen
https://www.facebook.com/In-Between-Caf%C3%A9-Maarssen-1708134019423750/?ref=hl
https://www.facebook.com/In-Between-Caf%C3%A9-Maarssen-1708134019423750/?ref=hl
https://nl.linkedin.com/in/inbetweencafemaarssen
https://nl.linkedin.com/in/inbetweencafemaarssen
https://twitter.com/InBetweenCafeSV
https://twitter.com/InBetweenCafeSV
http://bit.ly/2WHCVVY


 
 
 

 
 
Ons team is zo nu en dan op zoek naar versterking. Je 
krijgt de kans om je netwerk vlot te vergroten, je 
vaardigheden te onderhouden etc. Wij geven graag 
vrijblijvend informatie daarover. Of mail ons: 
maarssen@inbetweencafé.nl   
 
 
Aanmelden voor de workshop via deze link:   

>>Aanmeldingsformulier<< met daarin de 
mogelijkheid om uw vraag over Pensioen te stellen. 
 
 
 

Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 12 december 2019 
Donderdag 9 januari 2020 
 
 

 

De bijeenkomsten van In Between Café Maarssen vinden plaats op de 2e donderdagochtend van de maand, in 

de bibliotheek, Harmonieplein 2, 3603 BM Maarssen.  
  

Je fiets kun je stallen in de rekken tegenover de bibliotheek.  
 Voor auto’s is er voldoende parkeerruimte op de P  van het Harmonieplein 

 

“Weet jij hoe het met je pensioen staat?”  
In het eerste deel van de workshop behandeld Henk Splint 
het algemeen pensioenstelsel waaronder: 

• 1e pijler: AOW 
• 2e pijler: Bedrijfspensioen 
• 3e pijler: Individueel pensioen 
• 4e pijler: Vrij vermogen (box 3) 

Na de pauze worden de deelnemers in gelegenheid 
gesteld om hun vragen te stellen. 

Wilt u uw vraag/vragen behandeld zien worden, stuur 
deze dan uiterlijk 9 november 2019 naar ons emailadres 
maarssen@inbetweencafe.nl . Of gebruik het aanmeld-
formulier waar u uw vraag/vragen kwijt kunt. 

 

 
 

 

 

 

  In Between Café Maarssen / Walk & Talk 
Wij maken jullie graag attent op de Walk & Talk bijeenkomst van woensdag 6 november a.s. in de bibliotheek in 

Maarssenbroek; inloop vanaf 9.45 uur, aanvang programma 10.00 uur. 

Programma via deze link: Walk & Talk 

 

- U i t n o d i g i n g -  

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 14 november 2019  -  9:00 – 12:00 uur 

mailto:maarssen@inbetweencafé.nl
http://bit.ly/2WHCVVY
mailto:maarssen@inbetweencafe.nl
https://www.bibliotheekavv.nl/agenda/netwerkbijeenkomst-6-nov.html

