Voornaam en naam
Adres
Plaats

Sociaal Fonds KBC: klaar voor de toekomst
In 2017 is een generatie met vertrouwde gezichten met pensioen vertrokken:
Edwin Meysmans die als bestuurder-secretaris sedert 1997 de dagelijkse leiding
had, Dirk Evenepoel die meer dan 10 jaar het hoofd Sociale Zaken van onze
vereniging was en voor een hele generatie ook het aanspreekpunt voor allerlei
praktische vragen, en Marie-Rose Stevens die als administratieve kracht de
werking van het Sociaal Fonds ondersteunde.
Deze generatiewissel was het uitgelezen moment om in de raad van bestuur en
een paar keer samen met de kringen een debat te voeren over onze toekomst en
werking. Want binnenkort tellen wij 10 000 gepensioneerden en via het Sociaal
Fonds willen we de band met deze ambassadeurs sterk en levendig houden. Hoe
geven we dit vorm? Welke zijn daarbij onze kernwaarden?
Omni-kanaalaanpak
De gepensioneerde collega’s behoren intussen tot verschillende
leeftijdsgeneraties. Sommigen hebben de digitale evolutie nog actief
meegemaakt, andere zijn er als klant door aangetrokken en nog anderen voelen
zich het beste bij een traditionele aanpak. Net zoals KBC kiest voor een omnikanaalaanpak, willen en zullen we in de toekomst maximaal verschillende
communicatielijnen openhouden. We willen meer digitaal werken en meer
informatie delen via de website van de kringen van gepensioneerden. Op
geregelde tijdstippen zullen we de kringen vragen om informatie vanuit het
Sociaal Fonds te verspreiden. Maar ook het papieren infoblad Trefpunt blijft als
anker vanuit het Sociaal Fonds behouden en wordt verder via de postbedeling
bezorgd aan wie niet over de digitale middelen beschikt.
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Sociaal
Het zit in onze naam, het begrip ‘sociaal’ blijft uiteraard centraal staan. Het sociaal
karakter was de maatstaf waarin we opnieuw alle sociale voordelen gewikt en
gewogen hebben. Zo blijven we het belangrijk vinden om de extralegale
kinderbijslag die de werkgever betaalt via het Sociaal Fonds door te trekken naar
onze gepensioneerde collega’s. Ook de warme attentie naar aanleiding van de
75e verjaardag of huwelijksjubilarissen blijft centraal staan. En wie als KBCgepensioneerde financieel in de problemen komt, kan ook in de toekomst bij het
Sociaal Fonds KBC blijven aankloppen.
Met de kringen
Tot slot willen wij de rol van het Sociaal Fonds in samenwerking met de 7
regionale kringen herzien. Er is de sterke verankering via de kringen die het
kloppend hart zijn en de band met onze gepensioneerden. Ook in 2018 zullen de
kringen en het Sociaal Fonds de handen verder in mekaar slaan om deze werking
vorm te geven. Zo staat al vast dat het lidmaatschap bij een lokale kring de
basisvoorwaarde zal zijn om toegang te hebben tot sociale voordelen. Uiteraard
zoals in het verleden, blijft het Sociaal Fonds zorgen voor de financiële
ondersteuning van de kringen.

Paul Saye
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sociaal Fonds KBC vzw

Nieuws vanuit Sociaal Fonds KBC
Verjaardagsgeschenk en huwelijksjubileum nu via de kringen
Word je 75 jaar, dan krijg je van het Sociaal Fonds KBC 100 euro op rekening. Voor
een huwelijksjubileum ontvang je bloemen. Vanaf 1/07/2018 worden deze
geschenken via de kringen uitbetaald in plaats van rechtstreeks via Sociaal Fonds
KBC. Voorwaarde is dat je lid bent van een kring naar keuze.
Ben je nog geen lid?
stuur dan zo snel mogelijk een mail naar of bel naar een kring naar keuze en
sluit je aan. Tegelijk geniet je van een mooi aanbod van activiteiten zoals
voordrachten, daguitstappen, meerdaagse reizen, hobbyclubs, sport- en
culturele activiteiten, jaarlijks banket- en nieuwjaarsfeesten. Daarnaast hebben
de kringen een sociaal engagement zoals ouderen- en ziekenbezoeken.
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Kring: wie zijn
wij?
Antwerpen
Brugge

e-mail

Aanspreekpunt

telefoon

roger.wouters1210@telenet.be
godfried.vandenberghe1@telenet.be

03 353 77 72
050 22 22 82

Brussel

seniorenkbcbrussel@gmail.com

Roger Wouters
Godfried
Vandenberghe
Jonas De Jonge

Gent
Limburg
Kortrijk
Leuven

dan.verbeke@scarlet.be
nicocleuren@hotmail.com
guido.elebaut@skynet.be
achille.cuypers@telenet.be

Daniel Verbeke
Nico Cleuren
Guido Elebaut
Achille Cuypers

02 468 23 64
0475 53 82 17
0477 25 49 32
0485 67 22 11
069 68 75 63
016 58 08 42

x
Sociaal Fonds KBC kiest voor duurzaam beleggen
De Raden van Bestuur van de KBC-pensioenfondsen beslisten om hun beleggingsportefeuille op een meer duurzame manier in te vullen. Sociaal Fonds KBC wil zich
daarbij aansluiten. Daarmee willen we een voorbeeldfunctie opnemen: we kiezen
om één van de belangrijke hoekstenen in de strategie van Duurzaam Ondernemen
binnen KBC te vertalen naar het Sociaal Fonds. Concreet werd beslist dat:
 duurzaam beleggen als een vast beoordelingscriterium ingeschreven
wordt in de beginselen van het beleggingsbeleid,
 de uitsluitingslijsten (blacklist) met betrekking tot UN Global Compact en
controversiële wapens van toepassing zijn op alle beleggingen van het
Sociaal Fonds,
 ongeveer 1/2 van de totale beleggingsportefeuille zal belegd worden
volgens de duurzame ‘best-in-class’-methodologie.
En het financieel rendement?
Voor het Sociaal Fonds is het financieel rendement op lange termijn een heel
belangrijk uitgangspunt. Aangezien zowel interne als externe marktstudies
aantonen dat de rendementen van duurzame fondsen op lange termijn niet
significant afwijken van de klassieke benchmarks, realiseren we ook met Sociaal
Fonds KBC een mooi evenwicht tussen rendement en het opnemen van onze rol in
de samenleving.
Meer info over Duurzaam Ondernemen in KBC
Bezoek de www.kbc.com.

KBC Groep: stevig resultaat in het 4de kwartaal
Een nettowinst van 399 miljoen euro
In een klimaat van volgehouden economische expansie, een slechts matig
stijgende inflatie, een sterkere euro en stabiele lage rentevoeten, behaalde KBC in
het vierde kwartaal van 2017 een nettowinst van 399 miljoen euro. Het resultaat
van het vierde kwartaal werd beïnvloed door een eenmalig voorafgaand negatief
effect van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting van 211
miljoen euro. Laten we dit eenmalige item buiten beschouwing, dan bedroeg het
nettoresultaat 610 miljoen euro voor het vierde kwartaal van 2017.
Een stijging met 6% ten opzichte het boekjaar 2016
Onze kernactiviteiten deden het opnieuw goed. De kosten bleven onder controle
en de kwaliteit van de activa bleef goed zoals bleek uit een terugname van
voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten. Voegen we het resultaat
van het vierde kwartaal bij de resultaten van de eerste drie kwartalen van het jaar,
dan brengt dat het nettoresultaat voor het volledige boekjaar op 2 575 miljoen
euro, een stijging met 6% ten opzichte van de 2 427 miljoen euro voor het
boekjaar 2016. Onze liquiditeitspositie bleef sterk en onze stevige solvabiliteit
blijkt uit een common equity ratio (fully-loaded) van 16,3% eind 2017. Alle
documenten inzake de resultaten vind je op www.kbc.com.

Site Actief op Rust verdwijnt vanaf 31 maart
Omwille van de verstrengde cybersecurity-normen in KBC verdwijnt de site Actief
op Rust uit het digitaal landschap. Een ideaal moment om te onderzoeken hoe we
vanuit het Sociaal Fonds en met de kringen de KBC-gepensioneerden optimaal
kunnen bereiken en met elkaar in verbinding brengen.
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KBC Verzekeringen
Kies je verzekeringsagent bij schade
Het polisbeheer schadeverzekeringen (niet Leven) voor KBC-medewerkers en gepensioneerden verloopt enkel nog via de KBC-verzekerings-tussenpersonen, ttz.
agenten en/of bankkantoren. Hierdoor zijn de voorwaarden op KBCschadeverzekeringen verbeterd. Schakel je polissen om aan de oude
personeelsvoorwaarden en geniet volgende voordelen:
 je service na schade wordt uitgebreid: je geniet van een deskundige
dienstverlening door een agent naar keuze,
 je geniet 20% korting op een groot aantal verzekeringsproducten,
 je bekomt zo de nieuwste polisvoorwaarden en polistypen.
Hoe schakel je om?
Maak een afspraak met je bankkantoor of je verzekeringsagent. Zij helpen je graag
verder.

Hernieuwing collectieve hospitalisatiepolis 2018-2019
De collectieve hospitalisatiepolis en personenbijstand liep eind 2017 af en werd
opnieuw verlengd voor 2018-2019 voor wie al aangesloten was vóór eind 2015.
Door de stabiele evolutie kunnen de premies en franchise de komende twee jaren
constant blijven. Hieronder zetten we de cijfers voor de verschillende doelgroepen
nog even op een rijtje.
Je ging met pensioen vóór 1-1-2006
Dan geniet je kosteloos van de collectieve hospitalisatiepolis. De premie voor de
gezinsleden wordt betaald door de gepensioneerde zelf en hangt af van de leeftijd
van de gezinsleden. De vrijstelling of franchise bedraagt 239 euro als je kiest voor
een meerpersoonskamer en 650 euro als je kiest voor een eenpersoonskamer.
Leeftijd gezinsleden
0-24
25-60
61-65
66-70
70+

Premie
3,84
7,68
28,85
28,85
38,42

Je ging met pensioen tussen 1-1-2006 en 31-12-2015
Dan betaal je een deel van de premie zelf. Het overige deel wordt door KBC ten
laste genomen. De vrijstelling of franchise bedraagt 239 euro als je kiest voor een
meerpersoonskamer en 650 euro als je kiest voor een eenpersoonskamer.
Leeftijd

0-24
25-60
61-65
66-70
70+
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Premie
KBC
7,74
7,74
7,74

Gepensioneerden
Premie
gepensioneerde
19,16
19,16
19,16

Premie
KBC
0
0
0
0
0

Gezinsleden
Premie
gepensioneerde
3,84
7,68
26,9
26,9
26,9

Je ging met pensioen na 1-1-2016
Dan kan je na je pensionering niet langer aangesloten blijven bij de collectieve
hospitalisatiepolis. Je kan wel gebruik maken van een individuele oplossing die
KBC aanbiedt. Voor meer informatie kan je terecht bij je KBC-bankkantoor of je
KBC-verzekeringsagent.
Je bent een weduwe(naar) of wees van een voormalige KBC-er
Dan betaal je de premie zelf. Is de hoofdaangeslotene jonger dan 61 jaar, dan vind
je de premie terug onder categorie A. Is deze ouder dan 61 jaar, dan vind je de
premie terug onder categorie B. De premie zelf is afhankelijk van je leeftijd.
Leeftijd
0-24
25-60
61-65
66-70
70+
Franchise

categorie A: jonger dan 61 jaar
5,8
11,61
-

Categorie B: vanaf 61 jaar
26,9
26,9
38,42

50 euro meerpersoonskamer
250 euro eenpersoonskamer

239 euro meerpersoonskamer
650 euro eenpersoonskamer

Erkend ziekenhuis
De hospitalisatieverzekering voorziet in een tussenkomst in de kosten bij een
ziekenhuisopname (inclusief een pre- en postperiode) en bij een zware ziekte zoals
omschreven in de polis. Bij een ziekenhuisopname moet de ingreep in principe
plaatsvinden in een erkend ziekenhuis.
Uitzondering: ingreep cataract
Vandaag wordt één cataractingreep op tien echter uitgevoerd in een
oogcentrum en niet meer in een ziekenhuis. Die trend zal zich in de toekomst
verder zetten. Daarom heeft KBC beslist forfaitair 300 euro per oog te
vergoeden voor cataractoperaties die niet in het ziekenhuis maar in een
oogcentrum worden uitgevoerd. Dat bedrag is inclusief voor- en
nabehandelingskosten en exclusief franchise.

Meld tijdig wijzigingen in je gezinssituatie
Een overzicht van je verzekerde gezinssituatie vind je in het verzekeringsoverzicht
op KBC Touch. Geef wijzigingen in de verzekerde gezinstoestand tijdig door met
een mail naar gezondheidszorgen@verz.kbc.be.

Al gehoord van gratis KBC Assist?
Met de app KBC Assist kun je 24/24 uur aangifte doen van schade, een ongeval of
een ziekenhuisopname via je smartphone. Deze gratis app is gebruiksvriendelijk en
je wint heel wat tijd bij aangifte van schade, een ongeval of een ziekenhuisopname. Tegelijk draag je bij tot een kostenbeperking voor KBC bij het afhandelen
van de dossiers. Tegen eind 2019 wil KBC de helft van de schadeaangiften zowel
voor actieve medewerkers als gepensioneerden via de KBC Assist-app laten
verlopen.
Wist je dat je met KBC Assist…
 vlot en eenvoudig contact kan opnemen met je verzekeringsagent, de
KBC-bijstandscentrale of VAB bij pech,
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kostbare bezittingen bewaren in een digitaal fotoalbum: als je een
voorwerp verliest of kwijtraakt door diefstal, kun je naar de foto’s in het
album verwijzen,
meldingen van noodweer in de buurt ontvangt via de gratis weeralarmcentrale. Samen met de handige schadebeperkende tips kan je zo tijdig je
huis, tuin en voertuig veilig stellen.

Klaar voor gebruik?
Download nu KBC Assist op je smartphone. Hoe, dat lees je op www.kbc.be/assist.

Nieuw personeelsvoorwaarden
Beleggen is het nieuwe sparen
Als KBC- personeelslid en -gepensioneerde krijg je bank- en verzekeringsproducten
aan personeelstarief. Vanaf 1 januari wijzigen de personeelsvoorwaarden bij
beleggingsproducten en bij woningkredieten. Interessant om te weten en daarom
zoemen we er even op in.
Beleggen is het nieuwe sparen
Niemand kon er de voorbije maanden naast kijken. Onze beleggingscampagne met
de half stier, half spaarvarken als eyecatcher was overal duidelijk zichtbaar en had
heel wat impact: een mooie spaarbuffer als start en daarnaast beleggen –bijvoorbeeld via een beleggingsplan– om te komen tot een juiste balans tussen sparen en
beleggen. Zo voorkomen we dat onze zuurverdiende spaarcenten hun koopkracht
verliezen door de huidige inflatie, die hoger is dan de rente op spaartegoeden.
Naar een verlaging van de transactievergoedingen
Wat voor onze klanten geldt, dat geldt natuurlijk ook voor iedereen met KBCpersoneelsvoorwaarden. Dankzij die personeelsvoorwaarden krijgen we al lang
30% korting op de transactievergoeding (instapkosten) voor Spaar- en Beleggingsverzekeringen en KBC Beleggingsfondsen. Nu gaan we, op basis van een beslissing
van het Management Comité België, nog een stuk verder. De transactievergoeding
wordt vanaf 1 januari 2018 verlaagd naar een vast tarief van 0,50%, om zo de
laatste twijfelaars te overtuigen. In de tabel vind je enkele voorbeelden met
concrete bedragen.
Belegd bedrag

Instapvergoeding aan

1000 euro
3000 euro
5000 euro
10 000 euro

25 euro
75 euro
125 euro
250 euro

Instapvergoeding aan 0,5%
personeelsvoorwaarden
5 euro
15 euro
25 euro
50 euro

Je voordeel
20 euro
60 euro
100 euro
200 euro

x
Beleggen niet voor jou? Niets is minder waar
Gebrek aan kennis, niet genoeg geld, weinig tijd, te veel risico’s, niet flexibel
genoeg… zijn drempels die regelmatig worden opgeworpen. Maar misschien is dit
wel het moment voor jou om toch eens na te denken?
Reeds een ervaren belegger? De KBC-beleggingsaanpak
Klinken de termen Zelf, Samen of Laten beleggen, Easy Invest Service,
Vermogensservice Smart, Plus of Select je bekend in de oren? KBC is nog altijd de
beleggersbank waar we voor iedere belegger een oplossing op maat hebben. Wil
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je meer weten of nagaan welke oplossing het best bij je past? Contacteer je
vertrouwde KBC kantoor of KBC Live voor meer informatie.
Word ervaringsdeskundige en ambassadeur
Uiteraard mogen we bij KBC terecht fier zijn op de kwaliteit van onze producten en
hebben we op vlak van sparen en beleggen een mooie track record en veel
externe prijzen. Door de kwaliteit van onze Spaar- en Beleggingsproducten te
ervaren als klant, verhoog je je eigen kans op een beter rendement én word je
ongetwijfeld ook KBC-ambassadeur voor onze producten. De collega’s in je
vertrouwde KBC-kantoor of bij KBC Live staan je graag bij.

Veilig op internet
Cybersecurity Service van KBC: uniek en voordelig
Zonder er ons bewust van te zijn, werken we zélf mee aan internetcriminaliteit als
ons toestel niet goed beveiligd is of als we nonchalant omgaan met de installatie
van software updates. Als een hacker erin slaagt om een virus op je toestel te
plaatsen, dan kan hij bijvoorbeeld de e-mailadressen van je contacten kopiëren en
ze vervolgens gebruiken om phishingmails te versturen of je gegevens gijzelen en
losgeld vragen om ze terug te krijgen (= Ransomware).
Beveilig je pc, tablet en smartphone
Om cybercrime een halt toe te roepen, moet je je toestellen beveiligen.
KBC helpt je daarbij met de Cybersecurity Service. Deze service bevat voor het
hele gezin:
 antivirussoftware van Kaspersky, McAfee of Norton,
 antiphishingsoftware die gekende, valse websites voor jou blokkeert,
 helpdesk voor installatie- en virusproblemen,
 verdachte e-mails laten checken door secure4u@kbc.be.
Personeelsvoordeel
Deze service is uniek op de Belgische markt en kost voor onze klanten slechts 3
euro/maand. Dat bedrag is lager dan het bedrag dat je elders uitgeeft voor de
aankoop van de antivirussoftware alléén. Als personeel krijg je extra korting en
betaal je slechts 2,10 euro/maand.
Vlot bestellen in Touch en Mobile
Je kan dit product aankopen via het tabblad 'Beheer' bij de verrichtingen van je
rekening in Touch en Mobile of via je KBC-bankkantoor of KBC Live.

Phishing via Whatsapp
Verkoop je wel eens iets tweedehands via een website? Dan benaderen oplichters
je mogelijk via Whatsapp en vragen om een klein bedrag (bijvoorbeeld 0,01 €)
over te schrijven, zogezegd om je identiteit te controleren. Ga hier niet op in! Dit is
phishing.
Het doel van de internetcriminelen blijft hetzelfde: je persoonlijke gegevens en je
bankgegevens -het nummer van je bankkaart en de codes die je berekent met je
kaartlezer- ontfutselen. Achter de schermen melden de oplichters met deze
gegevens aan in je banktoepassing om betalingen uit te voeren. Als klant van KBC
ontving je hierover ook een bericht op het aanmeldscherm van KBC Touch.
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Je communicatie op papier of digitaal? Digitaal én via Doccle
natuurlijk!
Doccle is een veilige digitale archiefkast. Je bewaart er alle documenten van
verschillende bedrijven en beheert ze ook online. Dat kan gaan van energiefacturen tot fiscale attesten. Ook KBC kiest voor zijn klantencommunicatie voor
Doccle.
Mogelijkheden van Doccle
 Bewaren: in Doccle verzamel en bewaar je alle mogelijke documenten
online. Je ontvangt er bijvoorbeeld je energiefacturen, de uitgavenstaat
van je kredietkaart of documenten van je woningkrediet.
 Beheren: Doccle biedt een overzichtelijk systeem om je documenten te
klasseren. Bovendien kun je ook zelf documenten opladen in je 'Docclekast'.
 Betalen: met de betaalknop ga je automatisch naar KBC Touch of -Mobile
waar je je facturen meteen betaalt.
Hoe krijg je toegang tot Doccle?
Maak een eerste keer verbinding met Doccle:
1. meld je aan in KBC Touch (voor klanten in Brussel: KBC Brussels Touch),
2. klik rechts bovenaan op ‘Profiel’,
3. klik linksonder op ‘Communicatievoorkeuren’,
4. Klik op de ‘Doccle Connect’-knop.
Heb je je KBC account al verbonden met Doccle?
Ga dan onmiddellijk naar de website van Doccle.
Alles weten over Doccle?
Ga naar de KBC website of maak een afspraak met je kantoor. Zij helpen je graag
verder.

In de pers
Cera betrekt het nieuw gebouw in centrum Leuven
Op dinsdag 6 februari, vond de feestelijke inhuldiging plaats van de nieuwe
huisvesting van de coöperatie Cera. Met de restauratie van twee historische
panden, hotel d'Eynatten en het Helleputtegebouw, keert Cera terug naar de
herkomst van de Volksbank van Leuven. Met de nieuwbouw op de hoek van de
Muntstraat en de Boekhandelstraat vestigt Cera het beslissingscentrum van de
coöperatie in de Leuvense binnenstad. De site combineert drie functies:
kantoorruimte, vergader-accomodatie en een semi-publieke polyvalente ruimte
voor grote vergaderingen en tentoonstellingen. Het volledige persbericht lees je
hier.
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De KBC-Toren in Antwerpen wordt grondig gerenoveerd
Tijden de recente energiebesparende renovatiewerken werd in een paar
specifieke zones verborgen asbest ontdekt dat voorheen niet zichtbaar of
toegankelijk was. Volgens onafhankelijke experten is er geen enkel gevaar voor de
KBC-medewerkers en bezoekers: een preventief luchtmeetprogramma laat toe om
de situatie op de voet op te volgen. KBC wenst echter geen enkel risico te nemen
en kiest daarom voor een integrale sanering.
De KBC-toren wordt geleidelijk aan volledig vrijgemaakt zodat de grote werken na
de zomer in een leeg gebouw kunnen starten. Op die manier kunnen de
aannemers op een veilige en efficiënte manier werken. Na de zomer starten de
grote werken. Die werken zullen vermoedelijk twee jaar in beslag nemen. Lees
hier het volledige persbericht.

KBC verzorgt het beursgesprek op Kanaal Z
Vanaf februari dit jaar is collega Tom Simonts elke dinsdagavond te gast op Kanaal
Z. Aansluitend op het dagelijkse nieuwsbulletin zal hij er in naam van KBC
toelichting geven bij de belangrijkste aandelenbewegingen van de dag. De dollar
onderuit, een verrassende overname, een winstwaarschuwing van formaat…
kortom, de ‘talk of the day’ in de marktenzaal wordt met de nodige deskundigheid
van duiding gebracht.

I am team blue
Met blauw aan de slag in KBC
In onze hoofdkantoren zal je het misschien al gemerkt hebben. KBC gaat met
blauw aan de slag in alle KBC-gebouwen wereldwijd. Met Team Blue wil KBC meer
van hetzelfde maar anders. We willen onze klanten verrassen met nieuwe
creatieve oplossingen nog sneller dan vandaag, zo vertelt Johan Thijs. Met
projectteams over de grenzen heen zoeken we naar oplossingen en delen we
ideeën tussen collega’s en landen. Iedereen met dezelfde cultuur, Pearl, maar toch
lokaal verbonden: KBC, CSOB, K&H, DZI, UBB, CBC… en iedereen met één ding
gemeen: de kleur van blauw.
Vanaf nu worden deze collega’s groepswijd op een leuke manier uitgedaagd. Zo
konden alle teams met Kerst hun kantoor herinrichten in blauw en werden hiervan
650 foto’s gepost op de site Team Blue. Het groepswijd managementteam maakte
met de top 40-teams een ‘Team Blue-song’.
Wat zal de volgende uitdaging zijn? Je verneemt het in Trefpunt van juni.

Cultuur
Opening vernieuwde Snijders&Rockoxhuis
Gratis naar het vernieuwde museum
Als KBC-klant krijg je gratis toegang tot het Antwerpse museum
Snijders&Rockoxhuis. Dat bespaart je 8 euro. Het museum is recent uitgebreid en
opent opnieuw de deuren op zaterdag 24 februari 2018. Een prima idee voor een
dagje Antwerpen.
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Wat is er nieuw?
Nadat het vroegere Rockoxhuis een half jaar geleden de deuren sloot, werd het
volledig gestript. Het heeft nu een nieuw interieur en een nieuwe invulling met
daarbij een belangrijke focus op het werk van Frans Snijders. Het
Snijders&Rockoxhuis pakt bovendien uit met een digitaal snufje. Met een tablet
scan je de kunstwerken om informatie te krijgen. Bij enkele topwerken kun je
inzoomen tot in de details.
Nicolaas hoe? Frans wie?
Nicolaas Rockox en Frans Snijders waren twee spilfiguren in het Antwerpen van de
baroktijd. Nicolaas was burgemeester en Frans een bedreven schilder van dieren
en stillevens. De beide buren woonden in aangrenzende woningen in de
Keizerstraat. Daar is nu één museum van gemaakt. Het leven in de zeventiende
eeuw wordt er opgeroepen met stukken uit de eigen collectie, aangevuld met
bruiklenen uit Belgische en buitenlandse verzamelingen.
Meer info
Bezoek de site van Snijders|Rockoxhuis.

Je opinie
Je mening telt
Trefpunt kreeg een nieuw kleedje. Met Trefpunt willen we de band tussen jou, het
Sociaal Fonds en KBC, levend houden. Je suggesties kunnen ons hierbij helpen.
Stuur ze door via sociaalfonds@kbc.be of naar Sociaal Fonds KBC, dienst LPO,
Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Papier of digitaal?
Gepensioneerden die niet over de digitale middelen beschikken, blijven Trefpunt
ontvangen via de post. Echter zijn we er ons van bewust dat deze groep alsmaar
kleiner wordt dankzij het gemak van digitaal. Zo ontvang je Trefpunt sneller via
mail en leiden we je vlot met een link naar meer info. Tegelijk drukken we de
kosten en zorgen we voor het milieu.
Ben jij ook overtuigd van de voordelen van digitaal en wens je liever geen
papieren Trefpunt meer, laat het dan weten via sociaalfonds@kbc.be met
vermelding van je mailadres.
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