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Sector Overheid
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Nieuwsbrief 7 februari 2017
Nieuwe website!
Eindelijk hebben we een eigen website waar je algemene informatie kunt
vinden over de FNV, maar ook nieuws en nieuwsbrieven van Tilburg
University. Neem maar eens een kijkje op fnv-tiu.nl.
Heb je suggesties, opmerkingen of vragen over de website dan hoor ik
deze graag. Mail je reactie naar fnv@tilburguniversity.edu.

Belastingservice FNV
Ook dit jaar kun je jouw belastingaangifte weer in laten vullen door de
mensen van de FNV Belastingservice.
Het kan zijn dat je van de Belastingdienst bericht hebt gekregen dat je
geen aangifte hoeft te doen, maar in sommige gevallen kan het toch
zinvol om wel aangifte te doen.
Je bent bijvoorbeeld de minstverdienende partner met een inkomen >
€ 5.000 per jaar én op 1 januari 2016 heb je kinderen jonger dan 12
jaar. Je hebt dan recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Het verdelen van vermogen kan ook belastingvoordeel opleveren.
Vooral bij gehuwde of samenwonende senioren. Als één van de
partners alleen AOW heeft worden lang niet alle heffingskortingen
goed benut. Schuiven is dan zinvol om minder belasting te betalen.

Contactgegevens:
Lisette Ligtenberg,
Vakbondsfunctionaris

E-mail: FNV@Tilburguniversity.edu
Telefoon: 06 1162 2251
Facebook:
www.facebook.com/fnvtilburguniversity
Website:
fnv-tiu.nl
www.fnv.nl
Twitter: @FNVTiU

Wil je weten of het toch zin heeft om aangifte te doen? Maak dan een
afspraak op een van de invullocaties via deze link.

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.
Jouw werk en inkomen.
Zaken die er toe doen.
Heb jij hier vragen over of signaleer je iets waar wij als vakbond
aandacht aan zouden moeten besteden?
Of vragen over deze nieuwsbrief?
Mail naar FNV@Tilburguniversity.edu

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

Om goede arbeidsvoorwaarden
voor werknemers te kunnen
blijven garanderen is een sterke
bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat om
daadkrachtig op te treden op
cruciale momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen. Dat
doen we met elkaar. En vooral
voor elkaar. Maar altijd samen.

Uitgelicht uit de FNV nieuwsbrief:
In de laatste nieuwsbrief van de FNV was er aandacht voor:
- Het FNV-plan voor flexibele AOW.
- Verbeteringen WW-lek.
- Loonbetaling bij ziekte.
Verder ook aandacht voor de FNV-verkiezingen: je kunt nu stemmen voor
het ledenparlement en aangeven of Han Busker jouw steun krijgt als
nieuw voorzitter. Niet vergeten te stemmen!

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Wil je ook de FNV nieuwsbrief ontvangen? Je kunt je hier aanmelden.

HERHAALDE OPROEP
Word jij in 2017 het nieuwe gezicht van de FNV bij de Tilburg
University?

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten en
ophangen?

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd loopt mijn termijn als FNV
vakbondsfunctionaris bij Tilburg University per 1 juli 2017 ten einde. De FNV
is daarom op zoek naar een nieuw gezicht voor Tilburg University. De
werving is ondertussen van start gegaan en als het goed is hebben jullie een
oproep thuis ontvangen.
Omdat het belangrijk is dat het vakbondswerk wordt gecontinueerd en het
daarnaast ook leuk en leerzaam werk is, vraag ik jullie nogmaals om er eens
over na te denken of het misschien iets voor jou is. Het kan een mooie
uitdaging zijn en een leuke afwisseling met je huidige werkzaamheden.
Kijk hier voor meer informatie. Vragen of interesse? Ik ga graag met je in
gesprek.

