Goede vrienden,
Had ik in het voorwoord van de vorige editie nog de euvele moed om te schrijven
‘eindelijk waart er een lichtje aan het eind van de tunnel’, dan was mijn
inschatting van de lengte van die tunnel duidelijk verkeerd.
De voorbije maanden liep mijn mailbox - net zoals die van jullie allicht - weer vol
met afmeldingen van vele met zoveel zorg en goede moed voorbereide
activiteiten. Voor de besturen van onze Kringen is het telkens weer een processie
van Echternach.
Gelukkig laten ze de moed niet zakken. Integendeel, ze gebruiken elk sprankeltje
hoop om toch maar weer met veel enthousiasme de heropstart van hun
activiteiten aan te kondigen.
Zoek Het niet te ver, maar
kijk waar Het ligt.
Stijn De Paepe

Voor het tweede jaar op rij wordt het organiseren van de statutair voorziene
Algemene Vergadering een heikel punt. Bovendien plannen alle Kringen ook een
Buitengewone Algemene Vergadering om de statuten hier en daar wat bij te
schaven. Ook hier dwingt het virus de besturen ertoe om een pragmatisch
standpunt in te nemen zodat - misschien niet altijd de letter - toch zeker de geest
van de statuten kan worden gevolgd. Dank aan alle leden voor het begrip in deze
uitzonderlijke omstandigheden.
In het vorige nummer deden we een oproep naar vrijwilligers om ons
redactieteam te komen versterken. Gilbert Roos en Koen Laga gingen op onze
uitnodiging in en hun eerste pennenvruchten voor Trefpunt kan je in dit
lentenummer lezen. Voel je ook onbedwingbare kriebels om een bijdrage te
leveren, laat dan zeker niet na een mailtje te sturen naar
Nathalie.Lambrix@verz.kbc.be. Op die manier zit de toekomst van jullie Trefpunt
ook weer wat vaster gebeiteld.
Naast de zowat klassieke artikels uit KBC- en Cera-hoek en de culturele tips wordt
in dit nummer heel wat aandacht besteed aan het thema duurzaamheid.
We wensen jullie alvast veel leesgenot en hopen snel ‘tot ziens’ op één of andere
kringactiviteit.
Karel Vandeputte
Voorzitter Sociaal Fonds KBC
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Nieuws uit het Pensioenfonds KBC
Prima pensioen?
Krijgt mijn kind straks nog een deftig pensioen? Hoe groeide 150 jaar pensioen
in België? Hoe zit dat in andere Europese landen? Pensioen op 67, het nieuwe
normaal? Allemaal in dit interessante dossier: www.bluzinestory.be. Het mooie
palmares van Pensioenfonds KBC is alvast een vaststaand feit.

Gezondheid
Osteoporose
Eén op drie vrouwen en één op vijf mannen ouder dan 50 loopt een botbreuk op
door osteoporose, blijkt uit onderzoek. Osteoporose veroorzaakt broze botten
en een verkeerde val kan dan grote gevolgen hebben. ‘Een Brusselse studie toont
aan dat 85% van de patiënten met breuken te wijten aan osteoporose geen
behandeling krijgt’, zo vertelt dokter Michaël Laurent van UZ Leuven. ‘Ziektes van
botten, spieren en gewrichten moeten onder de aandacht.’
Hoe deze stille ziekte voorkomen? Je leest er alles over op www.reumanet.be.

Samen veerkrachtig
Covid-19 heeft de afgelopen 2 jaar de wereld flink op zijn kop gezet en onze
veerkracht danig op de proef gesteld. Velen ervaren nog altijd stress,
onzekerheid en zelfs angst. Het goede nieuws is dat je je veerkracht weer kan
opkrikken én trainen. Maar wat is dat nu precies, veerkracht? Op
www.samenveerkrachtig.be lees je er alles over. Bovendien tref je er tal van
inspirerende voorbeelden. Wat dacht je van kwartiermaken?
Het Rode Kruis ontwikkelde de app Houvast als eerste hulp voor wie het niet
goed gaat: www.rodekruis.be.
Ook de campagne Te Gek!? is je allicht niet onbekend. TeGek!? maakt van het
hoofd een zaak: www.tegek.be.
Deze tips krijg je alvast mee op www.checkjezelf.be:
❖ Wees niet te streng voor jezelf.
❖ Houd afstand maar blijf sociaal verbonden.
❖ Blijf positief denken.
❖ Zet je in voor anderen.
❖ Bouw rust in voor je geest.
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KBC in de samenleving
Gezocht: ‘Trekkers’ voor het plantjesweekend
Zit organiseren je in het bloed? En heb je een hart voor het goede doel? Dan
hebben we prachtig nieuws voor jou. Kom op tegen Kanker is op zoek naar
comitéverantwoordelijken die de verkoop van plantjes in een gemeente in
goede banen leiden.
Je staat in voor
het samenstellen van een groep vrijwilligers,
de bestelling van de plantjes,
de afspraken met de gemeente, winkels,… waar je gaat verkopen,
de lokale communicatie en promotie (bijv. in het gemeenteblad),
de organisatie van de verkoop in het derde weekend van september,
het storten van het ingezameld geld.
Uiteraard krijg je de nodige ondersteuning van Kom op tegen Kanker.
Dus, waar wacht je nog op? Schrijf naar Rebecca.Vanhove@kbc.be en zij brengt
je in contact met de coördinator van Kom op tegen Kanker.

En vrijwilligers voor de 1000 km
Tijdens het hemelvaartweekend doorkruisen duizenden fietsers in verschillende
pelotons heel Vlaanderen tijdens de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.
Wil jij graag een hand toesteken tijdens dit unieke fietsevent? Top! Als vrijwilliger
ben je immers even onmisbaar als de fietsers zelf.
Wanneer? Van 26 tot en met 29 mei 2022
Waar? In diverse steden in Vlaanderen
Je Inschrijven kan op www.de1000km.be

Steun jouw vereniging met de KBC-solidariteitsactie
Ben jij actief betrokken bij een organisatie die zich inzet voor anderen? Dan maak
je kans op 1.300 euro ruggesteun van KBC. Na twee moeilijke jaren waarbij
fundraisingactiviteiten op een laag pitje staan, is een extra vast welkom.
Wie kan deelnemen? KBC-collega's en -gepensioneerden die actief lid zijn van
een organisatie met een sociaal doel.
Welke projecten komen in aanmerking?
Kleinschalige verenigingen (vzw's) met een sociaal doel die met de voorziene
som écht een stap vooruit zetten.
Organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking, integratie
van maatschappelijk kwetsbaren, projecten rond kansarmoede, zorg en
welzijn, ontwikkelingsinitiatieven voor het Zuiden, buurtontwikkeling.
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Welke aanvragen geraken niet door de jury?
❖ Nationaal georganiseerde of zwaar gesubsidieerde projecten.
❖ Organisaties met politieke banden.
❖ Projecten die louter recreatief zijn zoals hobbyclubs, sport-, jeugd- en
muziekverenigingen, zangkoor (tenzij G-werking),…
❖ Initiatieven die alleen tot doel hebben fondsen te werven via een
serviceclub, fuif, optreden, eetfestijn,...
❖ Projecten die in 2021 steun kregen, moeten een jaartje overslaan.
Hoe deelnemen?
Stuur het bijgevoegde aanvraagformulier naar Rebecca.Vanhove@kbc.be met
als titel ‘Solidariteitsactie 2022 + naam van de organisatie’. Je hebt tijd tot
10 april om je aanvraag in te dienen.
Vrijwilligerswerk doet je wereld openbloeien, getuigen Ria en Hilde:
www.youtube.com.

In de kijker
50 jaar bij KBC
Een gouden jubileum heeft Bernard Fonteyne bij elkaar gewerkt voor KBC. Wie
doet hem dat na? Hij was KBC-verzekeringsagent in hart en nieren.
‘Toen ik in dienst kwam in 1972 combineerde ik de job van kantoorhouder bij
Raiffeisenkas, later CERA Bank, met die van ABB-agent. Vanaf 1995 mocht je die
2 statuten niet meer combineren en koos ik ervoor om zelfstandig ABB-agent te
blijven. Ik ben altijd graag verzekeringsagent geweest: contact met mensen,
vernieuwing in producten, in IT,… Boeiend!
Blij en trots dat ik mijn zoon heb kunnen overtuigen bij KBC te komen werken.
Met familie samenwerken is niet iedereen gegeven maar bij ons was het een
evidentie. Ook mijn vrouw heeft lange tijd mee in het agentschap gewerkt.
Door de fusie van ABB Verzekeringen, CERA Bank en Kredietbank in 1998 werden
we plots deel van een groter geheel. Normaal maar wel wennen. Met
hoofdkantoor werd soms een hard spel gespeeld, bijv. over commissielonen,
maar een compromis kwam altijd uit de bus.
De schaalvergroting betekende ook een serieuze technologische evolutie. Maar
onderschat de meerwaarde van een fysieke relatie met klanten niet!
Op mijn 65 ging ik met pensioen. Ik ben nog een tijdje deeltijds blijven werken.
Een aanrader, zo’n geleidelijke overgang. Nu laat ik los en geniet. Met mijn vrouw
erop uit in de camper, paardrijden, trompet spelen in de fanfare.’

KBC rekruteert op TikTok
Zo geweldig is het om voor KBC te werken. Duw dit maar eens onder de neus van
je (klein)kinderen: www.youtube.com.
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Cera
Een terug- en vooruitblik
Vorig jaar al kon je in dit blad lezen dat Sociaal Fonds en Cera structureel willen
samenwerken en elkaar versterken waar mogelijk.
We blikken graag terug op Cera in 2021 en kijken vooruit naar 2022. De ambitie
blijft om een brede coöperatie te worden van liefst 400.000 vennoten in 2025.
Voor meer info over Cera of over de welkomstactie voor nieuwe vennoten kan
je terecht op www.cera.coop of www.cera.coop/nl/sociaalfonds.
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Cera - Webinars
Dementie verstoort het dag-nachtritme
‘Koffie zetten of de woonkamer opruimen midden in de nacht… Sinds mijn
vrouw dementie heeft, is ze overdag slaperig en ’s nachts klaarwakker.’
Datum: 21 maart 2022 om 20.30u
Inschrijven: www.cera.coop
Kan je die dag niet deelnemen? Geen zorgen. Je kan de webinar later nog
bekijken op de site van Cera: www.cera.coop.
Investeren in water
Benieuwd naar meer innovatie in de bedrijfswereld? Volg dan de webinar
‘Beleggen in water: het glas is halfvol’, met Francesca Vanthielen als moderator.
Datum: 25 april 2022 om 19.30u
Inschrijven: www.cera.coop

Professioneel, gedreven en ambitieus

Op pensioen. Oef, eindelijk een lege agenda. Maar niets is minder waar. Zeker
niet bij Hubert Benoot. In december prijkte in zijn kalender: ‘Bezoek UIMCEC
Senegal’. Net als verschillende andere gepensioneerden zet hij zich bij BRS in als
vrijwilliger om zijn ervaring in bankieren en verzekeren te delen met de managers
van microfinancieringsinstellingen in het Zuiden.
Een bevlogen man aan het woord.
‘Mijn eerste échte kennismaking met een microfinancieringsinstelling was een
openbaring! De passie van de medewerkers - van de CEO tot de bedienden in de
agentschappen – heeft me diep geraakt. Allemaal doen ze hun werk vanuit de
overtuiging dat ze een verschil kunnen maken.’
Hubert Benoot kwam begeesterd terug van zijn eerste buitenlandse reis voor
BRS. Hij had dan ook lang moeten wachten. Na zijn carrière in Trade Finance bij
KBC Bank engageerde hij zich twee jaar geleden al om zijn kennis ten dienste te
stellen van het Zuiden. Maar toen kwam corona.
Het volledige interview kan je lezen op de site van BRS: www.brs.coop.
Ook de smaak te pakken? Ontvang alvast de nieuwsbrief van BRS: www.brs.coop.
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Welkom!
website Antwerpen
website Brugge

En hoe zit het met onze Kringen?
Kring Brugge op stap

website Brussel
website Gent
website Kortrijk
website Leuven
website Limburg
(userid: 99999,
paswoord: kbc3500)

Kring Brugge op wandel door de Triënnale op 15 oktober 2021. Op de foto zie je
’The Bruges Diptych’ van Jonn Lott, een tweeluik geïnspireerd op de woonplek
van Jan Van Eyck, 600 jaar geleden.
Eindigen doen de leden in Café Vlissinghe, waar jonge wereldverbeteraars
samenkwamen.
En dat het goed toeven was in Café Vlissinghe, dat wist Pierre Aspeslag maar al
te goed.
Een stukje uit de biografie van Ilse Nackaerts over de meest verkochte schrijver
van Vlaanderen.
‘Mijn vader wilde van mij ik weet niet wat maken.’
Midden de jaren ‘60 zei die vader: ‘Jij gaat naar Sint-Leo’, een katholiek college
met een goede reputatie in Brugge centrum. Dat ambitieuze plan stond eigenlijk
haaks op alles waar zijn vader voor stond. Zijn leven lang is hij een socialist
geweest. Toch hing er thuis een kruisbeeld, ‘maar dat hing in die tijd overal’.

Pieter Aspe

Over het algemeen hield Pierre zich in de klas op de achtergrond - zijn
verlegenheid speelde hem soms nog parten - maar op de een of andere manier
was hij toch populair bij zijn klasgenoten. Ze verkozen hem tot
klasverantwoordelijke.
Er was één leerkracht die tijdens Pierres schoolloopbaan een onuitwisbare
indruk op hem zou nalaten: Luc Vranckx, een grote, graatmagere priester die
sociologie gestudeerd had. Op het college onderwees hij in de jaren ‘60
godsdienst en geschiedenis. Vranckx was een sociaal bewogen man die de
jongens op het hart drukte niet zomaar klakkeloos aan te nemen wat hun verteld
werd. Hij was de enige leraar die ze met de voornaam mochten aanspreken. ‘Die
heeft een grote invloed op mij gehad. Hij hielp ons een eigen mening te vormen.’
Met een groepje wereldverbeteraars richtte Pierre op school een ondergrondse
beweging op: Gamma. Omdat gammastralen sterke elektromagnetische stralen
zijn ‘die materie kunnen beïnvloeden zonder dat je het merkt’. Er kwam zelfs een
leraar bij het geheime genootschap: Luc Vranckx, toen halverwege de dertig.
Gamma gaf zijn eigen krantje uit, Vonk, een naam die Pierre had verzonnen. ‘Wij
waren de vonk, we wilden anderen met opruiende taal aanzetten om het licht te
zien.’
In café Vlissinghe kwamen de Gammaleden geregeld stiekem samen om acties
te bespreken.
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Het lerarenkorps en de directeur van het Sint-Leocollege probeerden uit te vissen
welke leerlingen er in de clandestiene Gammacel zaten. Na een tijdje kregen ze
door dat er een leraar bij was. Op een bepaald moment wisten ze Vranckx te
ontmaskeren. Hij werd door het bisdom overgeplaatst naar een andere school.
Pierre Aspeslag vond het onrechtvaardig.
Priester Luc Vranckx werd 82 en overleed in Varsenare in 2014. Hij werd Doctor
in de Sociologie aan de RU Gent, en ook leraar aan de Verpleegsteropleiding SintJanshospitaal en HVTI Ter Groene Poorte.
Auteur Pieter Aspe overleed in 2021.
Uitgeverij Aspe NV – 320 blz. – 2020
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be

Extra reisannulatieverzekering?
Nu de coronapandemie langzaam aan terrein verliest, hopen de Kringen stilaan
weer op een meerdaagse reis. Moeten we een aparte annulatieverzekering
nemen, vragen vele gepensioneerden zich af. Wel, vanuit de
personeelsverzekeringen is er geen annulatieverzekering voorzien. Je kan wel
een reisverzekering of de annulatieverzekering gekoppeld aan de kredietkaart
aanschaffen. Meer info vind je op de site van KBC: www.kbc.be.

De zorgvolmacht
Wilsonbekwaam, niet meer in staat beslissingen over je persoon, je vermogen,…
te nemen. Sluipt die gedachte ook wel ’s in je achterhoofd? Bij zware dementie
bijvoorbeeld of bij een coma kan je niet meer zelfstandig rechtsgeldig handelen.
De wet voorziet dat de vrederechter dan een bewindvoerder aanduidt op vraag
van ieder die het aanbelangt. Hij/zij legt ook vast hoe ruim de opdracht zal zijn.
Wil je zelf je bewindvoerder én diens bevoegdheden bepalen, dan biedt de
zorgvolmacht of beschermingsvolmacht soelaas.
Maak je een onderhandse of een notariële zorgvolmacht op? Wanneer treedt ze
best in werking? Wie benoem ik als gemachtigde en welke handelingen mag
hij/zij stellen? Een antwoord op al je vragen vind je op www.notaris.be/familie.

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid zit in ons DNA
Als verzekeraar wil KBC een pioniersrol spelen in het maatschappelijk debat rond
duurzaamheid. Het thema maakt immers deel uit van haar bedrijfsstrategie.
Duurzaamheid gaat niet alleen over sponsoring van goede doelen of over de
eigen voetafdruk. KBC wil zich bewust zijn van haar impact op de samenleving.
Voorts wil het bedrijf duurzame producten ontwikkelen en een partner zijn voor
de klant in die groene omwenteling.
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Transportbedrijf Ziegler bijvoorbeeld kiest voor lange afstanden enkel het
vliegtuig als het nodig is, het spoor of de boot als het kan. Dichterbij doen
elektrische bestelwagens dienst of zelfs de bakfiets. KBC helpt het bedrijf om nog
verder te vergroenen.

Duurzaamheid is geen optie maar een noodzaak. Bedrijven die nu niet op die kar
springen, zullen in de toekomst in het zand bijten. Tijd voor actie!
Daarom inspireert KBC, samen met De Tijd, met boeiende verhalen van
ondernemers en interessante artikels in de reeks Start to Shift: www.kbc.be.
Experts leggen o.a. uit
❖ waarom ondernemers het best nu de transitie naar duurzaam
ondernemen maken;
❖ voor welke uitdagingen we staan rond mobiliteit, energie en vastgoed.
In aanloop van de klimaattop in Glasgow in het najaar 2021 gingen enkele toplui
uit het bankwezen, onder wie CEO Johan Thijs, nog in debat over het thema. De
Standaard gooide, samen met een zaal vol jongeren, coryfeeën uit diverse
sectoren de meest prangende vraag voor de voeten: ‘Wat doen jullie om de
planeet te redden?’ Die klimaatdebatten kon je hier volgen: www.standaard.be.
Wist je trouwens dat de hoofdkantoren van KBC in Leuven, Mechelen en
Roeselare en 43 kantoren al uitgerust zijn met zonnepanelen?

Duurzaam sparen
Het is meer dan een trend. Beleggers verwachten naast financieel rendement
ook dat landen en bedrijven waarin ze investeren een hart hebben voor
maatschappij en milieu. KBC stemt haar pensioenoplossingen en
langetermijnsparen daar zo veel mogelijk op af. Geprikkeld? www.kbc.be.

Demonteren en herstellen. Kan jij dat nog?
‘We moeten zuiniger omspringen met materialen, kiezen voor
kwaliteitsproducten, hun levensduur verlengen’, weet Brigitte Mouligneau van
Vlaanderen Circulair, dat sensibiliseert en kennis deelt over circulaire economie.
Wat is circulaire economie?
In de circulaire economie krijgen materialen en producten een lang leven en gaat
er niets verloren. Belangrijk daarbij: een goed ontwerp met duurzame
materialen, goederen onderhouden, herstellen én delen. Een privéauto staat
doorgaans 90% van de tijd stil, deelauto’s zie je steeds vaker in het straatbeeld.
Voorts bekijk je of je na gebruik iets van het product kan recycleren. Bakstenen
worden de ondergrond van een straat bijvoorbeeld.
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Duurzaam kopen betekent overigens niet noodzakelijk duurder. De
aanvangskosten liggen vaak hoger maar de levensduur is ook langer. Weg dus
met de wegwerpmaatschappij.
Willen we de cirkel rond maken voor onze materialen, ons water, ons
energiegebruik, dan moet iedereen mee: overheden, bedrijven, burgers. En ook
de banken. Zij financieren zeer nieuwe businessmodellen.
En wat kan ik doen om het verschil te maken? ‘Opnieuw leren producten
demonteren en herstellen. Die vaardigheden zijn we de voorbije decennia kwijt
gespeeld’, aldus Mouligneau. ‘Gelukkig lukt dat met de kennis en technologie van
vandaag. Terug naar vroeger, dus.’
Nieuwsgierig naar meer? Hierbij www.kbc.be.

Co-housing of woningdelen, iets voor jou?

Geeft het jonge grut je nog bakken energie? Of is je partner je ontvallen? Dan is
co-housing misschien geknipt voor jou. Deze vorm van gemeenschappelijk
wonen kent een enorme opmars. Iedere bewoner of gezin beschikt er over een
eigen woonruimte met daarnaast gedeelde faciliteiten, zoals een keuken, een
grote tuin of een wasruimte. Bovendien zijn de woongelegenheden vaak
pareltjes: een majestueus klooster, een opgeknapte school of een statig
herenhuis. Waardevol patrimonium dus. Ook je (klein)kinderen zouden zo
kwaliteitsvol en betaalbaar kunnen wonen. De voordelen zijn van velerlei aard:
sociaal: alleenstaanden vinden er sociale contacten én de helpende hand
waar ze soms zo naar snakken;
economisch: co-housing biedt een antwoord op de stijgende woningprijzen.
Ook hoef je een droogkast of grasmaaier niet alleen aan te kopen;
ecologisch: delen verkleint je voetafdruk. Groen en waterhuishouding
krijgen extra aandacht.
Naast co-housing zijn er nog andere vormen van gemeenschappelijk wonen.
Denk maar aan kangoeroe- of zorgwonen en leefgemeenschappen.
Cera laat 3 experten aan het woord. Ze lichten toe wat collaboratief wonen is,
hoe het werkt en wat er op dat vlak mogelijk is in Vlaanderen. Deze studieavond
kan je op de valreep nog meepikken, want datum van afspraak is 21 maart 2021.
Datum: 21 maart 2022 om 18u
Inschrijven: www.cera.coop.
Samenhuizen vzw is een vrijwilligersvereniging die gemeenschappelijk wonen
promoot en ondersteunt. Meer info: www.samenhuizen.be.
Ook de provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld onthult heel wat informatie over
de verschillende vormen van woningdelen: www.vlaamsbrabant.be.
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Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck verwoordde het enige tijd geleden zo op
www.vrt.be: ‘Delen is de nieuwe luxe.’
Liever het andere uiterste? Je huis te groot nu de kinderen het nest hebben
verlaten? Dan ben je misschien gewonnen voor kleinschalig wonen of een tiny
house. Compact, zuinig en duurzaam.

Duurzaamheid, met de ‘d’ van doen
Wil je ook de handen uit de mouwen steken en mee denken, mee werken aan
een duurzamere toekomst?
Experten en KBC’ers geven tips.

In de pers
Johan Thijs te gast bij het VBO
Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) vraagt elke maand een
sleutelfiguur uit ondernemend België achter de microfoon. In november 2021
was Johan Thijs te gast.
Als CEO van KBC kijkt Johan Thijs vooruit, ver vooruit. Zijn visie op de digitale en
groene omwenteling van het traditionele bankieren maakt de bank los uit de
greep van de oude analoge wereld.
Harvard Business Review zette Johan Thijs drie keer op rij in de top 10 van de
beste CEO’s ter wereld. Hij sleept voor zijn bank- en verzekeringsgroep de ene
award na de andere binnen. Als meest innovatieve bank van België bijvoorbeeld.
Durf
Zijn biografie leest als een trein. Hoe hij in amper 15 jaar opklom van actuaris bij
verzekeraar Assuranties van de Belgische Boerenbond tot CEO van de KBC Groep.
Aan de deur van zijn kantoor hing tot voor kort een sticker met daarop in grote
letters ‘Durf’. Een eigenschap die hij dag in dag uit in de praktijk zet. Dus Johan
Thijs springt, zelfs al is hij niet altijd 100% zeker wat de uitkomst zal zijn. ‘Maar
mijn ware leidmotief luidt: blijf niet hangen bij wat fout liep of bij wat goed gaat.
En leg innovatie niet top-down op, maar gooi de vaardigheden van al je mensen
in de strijd en creëer een omgeving waarin mensen hun ding kunnen doen.’
Verder waarschuwt de topman van KBC: ‘Data is de nieuwe elektriciteit. Data
zullen ons leven en dat van het bankieren fundamenteel veranderen, want
‘Digital first’ grijpt fundamenteel in op de manier waarop de bank, op een
duurzame manier, zal functioneren.’
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Wil je graag het hele gesprek beluisteren? Klik dan op deze podcasts.apple.com.
De CEO is trouwens erg trots op het resultaat van het 3e en 4e kwartaal. De
belangrijkste ingrediënten voor dit succes, gerealiseerd in een periode waarin we
de hete adem van corona en de klimaatverandering voelen:
❖ ‘De vertrouwdheid met KBC-Mobile heeft de digitale verkoop een vlucht
doen nemen (bijv. voor reis-, internet- en fietsverzekeringen).
❖ De klant kan Kate toestemming geven om zijn data te gebruiken om zo
een meer persoonlijke service te krijgen.
❖ Maar ook de menselijke factor genereert de toekomst. Bij KBC kunnen
klanten kiezen tussen menselijk en digitaal of een mix van beide.’
‘Corona en onze manier van omgaan daarmee blijven ons zeker tarten de
komende maanden. Gezond blijven, het evenwicht vinden tussen
voorzichtigheid en het genieten van de broodnodige sociale interactie is een
belangrijke zorg. De mogelijke economische gevolgen gaan hand in hand met de
gezondheidskwestie. We worstelen nog steeds met de verstoorde
toeleveringsketen, de hoge energieprijzen en de hoge inflatie.
Het geheime wapen om deze uitdagingen het hoofd te bieden is: innovatie.
Anders denken is het credo, klantgerichtheid het recept.’

KBC in de prijzen
Beste pensioenfonds in België
Pensioenfonds KBC sleept voor het 3e jaar op rij de IPE-award binnen. IPE
bekroont jaarlijks de prestaties van de pensioenfondsen in Europa. De jury looft
de innovatieve aanpak van de veranderde marktomstandigheden, de verbeterde
risicocontrole en kostenbeheersing en de invulling van de beleggingsportefeuille.
Kurt Termote, directeur van de KBC-pensioenfondsen: ‘Onze fondsen worden
gelauwerd omwille van onze accurate beleggingsaanpak en de inspanningen op
het vlak van risk management. De succesvolle migratie naar het nieuwe
administratiesysteem van EBCS zijn de jury ook niet ontgaan. Ik denk niet dat ooit
één Belgisch fonds ons dit heeft voorgedaan. Onze kleine equipe is tot grootse
dingen in staat.’

Dank je wel, beste klant
Júllie hebben de prijzenkast van KBC opnieuw aangevuld. Beste bank, beste
digitale bank en beste beleggingsbank. Maar liefst 3 medailles die KBC op de
borst gespeld kreeg van Spaargids.be.
Jullie apprecieerden
het ruime aanbod en de meerwaarde van de extra diensten,
het gebruiksgemak van KBC Mobile en KBC Touch,
de volledigheid van de app, zowel op vlak van informatie als de diensten.
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Tentoonstellingen
Rinus Van de Velde

Via tekening, sculptuur en film vertelt deze talentvolle Belgische kunstenaar over
semi-heroïsche queesten en avonturen, fictieve reizen en ontmoetingen met
figuren uit de recente kunstgeschiedenis.
Waar? BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
Wanneer? Nog tot 15 mei 2022
Meer info? www.bozar.be

Het Kunstuur
Topwerken uit de Belgische schilderkunst, ook uit privéverzamelingen, periode
1850-1950. Bij elk werk vertelt een bekende Vlaming een verhaal en geniet je
van muziek van Dirk Brossé.
Waar? Heilige Geestkapel, Minderbroedersgang 1-3, 2800 Mechelen
Wanneer? Nog tot 30 april 2022
Meer info? hetkunstuur.com

Yves Saint Laurent aux musées
Weekendje Parijs ? Laat dan deze unieke tentoonstelling met stukken uit de
vaste collecties van zes prestigieuze musea in Parijs niet links liggen. Deze haute
couturier vond inspiratie in kunst (Mondriaan en Picasso) en literatuur.
Waar? Musée d’Art Moderne, 11 Avenue du Président Wilson, 75116 Parijs
Wanneer? Nog tot 15 mei 2022
Meer info? www.mam.paris.fr

Mondriaan & De Stijl
150 jaar geleden werd deze kunstenaar geboren. Kunstmuseum Den Haag, dat
met 300 werken de grootste collectie ter wereld bezit, pakt voor die gelegenheid
uit met een jubileumexpo.
Waar? Kunstmuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
Wanneer? Nog tot 25 september 2022
Meer info? www.kunstmuseum.nl
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Literatuur
Timothy Snyder – De weg naar onvrijheid. Rusland,
Europa, Amerika
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is nog altijd een harde, gruwelijke
werkelijkheid. Deze Amerikaanse historicus ontbloot, analyseert en verheldert.
Uitgeverij Ambo/Anthos – 374 blz. - 2018
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be
Nog een aanrader: Over Tirannie. Twintig lessen uit de 20e eeuw
Uitgeverij Balans – 128 blz. – 2017
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be

Stijn De Paepe
Lieveling van poëzieminnend Vlaanderen. Moderne rederijker. Huisdichter van
De Morgen. Echtgenoot en vader. Bood in volle coronastorm troost met het
heerlijke ‘Wat helpt’. Maar de kanker, ‘die gezwinde grijsaard’, ging niet meer
weg. De dichter/docent overleed op ‘palindroomdag’ 22.02.2022.
Werk van Stijn De Paepe vind je bij www.standaardboekhandel.be.
Uitgeverij Lannoo

Caroline Pauwels – Ode aan de verwondering
Heerlijk is het om je te laven aan de verwondering die kinderen onthullen
wanneer ze een kever bestuderen bijvoorbeeld. Caroline Pauwels, tot voor kort
VUB-rector, herinnert ons eraan hoe ontwapenend en krachtig het is om met
verwondering naar de moeilijkste knopen te kijken. Lees, herinner en verwonder.
Met gedichten van Bart Moeyaert.
Uitgeverij Academia Press – 132 blz. – 2021
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be

Hanya Yanagihara – Naar het paradijs
Een weergaloos epos over drie verschillende versies van Amerika in drie eeuwen.
Over familie, verlies en de zoektocht naar liefde. Opvolger van bestseller ‘Een
klein leven’ van de Amerikaanse schrijfster met Hawaïaanse roots.
Uitgeverij Nieuw Amsterdam – 670 blz. – 2022
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be
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Mustafa Kör. Dichter des Vaderlands.
Het kon niet uitblijven. Wie anders dan Mustafa Kör zou deze eer te beurt vallen?
Zijn poëziedebuut ‘Ben jij liefde’ werd bejubeld. Opvolger ‘Brood en liefde’ rolde
net van de drukpersen. Kör wist ook jongeren uit een technische school warm te
maken voor kunst en cultuur, met een verrassend resultaat: ‘Poëziejongens’.
Als Dichter des Vaderlands mag hij twee jaar lang zijn gedichten rondstrooien.
Naar eigen zeggen wil hij poëzie van haar voetstuk halen.
Zijn eigen leven leest trouwens als een roman. Geboren in Anatolië, op zijn 3 e
geëmigreerd van Turkije naar België. Als twintiger valt hij in slaap achter het
stuur van zijn wagen, gaat over kop, raakt verlamd en ontdekt in zijn donkerste
uur het woord.
Uitgeverij Poëziecentrum vzw – 2022
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be

Mr. Bachmann and his class

Meester Bachmanns leerlingen zijn afkomstig uit 12 landen en sommigen
spreken amper Duits. Maar Bachmann zoekt naar wat hen verenigt, prikkelt hun
verbeelding en inspireert met taal en muziek. Een intieme documentaire over
een leraar die iedereen voor de klas wil. Winnaar van de Zilveren Beer én de
publieksprijs op het Internationaal Filmfestival van Berlijn.
Regie Maria Speth – Met Dieter Bachmann
Trailer www.bing.com - Ook te zien op www.dalton.be en picl.be

Beleggen
Leen eens geld aan een bedrijf
Steeds meer gezinnen investeren hun spaargeld rechtstreeks in het bedrijfsleven
via een crowdfundingplatform. Dat levert rendementen op tot 9 %. Maar ook de
risico’s mogen niet onderschat worden.
‘Na een verkennend gesprek screenen we het project op basis van cijfers en het
verhaal,’ aldus Werner Eetezonne van Bolero Crowdfunding. ‘Vorig jaar haalden
we een verdubbeling op voor kmo’s en groeibedrijven ten opzichte van het jaar
voordien.
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Maar geen rozen zonder doornen. Komt een bedrijf in de problemen, dan kan je
verlies lijden. Bij crowdfunding echter gaan ondernemers in crisismomenten in
dialoog met hun investeerders, en daaruit blijkt vaak de grote betrokkenheid van
de investeerder.’
Een terugblik op een recordjaar: crowdfunding.bolero.be.
Meer weten? crowdfunding.bolero.be of bij je beleggingsadviseur.

Productinfo
Actie Auto
Opnieuw geen Autosalon dit jaar. Maar niet getreurd, verschillende automerken
pakken uit met aantrekkelijke saloncondities. Ook KBC is op het appel met een
extra prijsvoordeel voor elektrische en plug-in hybride wagens. De natuur wil
ook wat. Info bij je verzekeringsagent.

Verzekeren
De hospitalisatieverzekering verlengd
De collectieve hospitalisatiepolis stond open voor nieuwe toetredingen voor wie
met pensioen ging vóór 1 januari 2016. Deze polis liep eind 2021 af en werd
ongewijzigd verlengd, dit keer niet voor 2 maar 1 jaar. In 2022 wordt de polis
onder de loep genomen in overleg met KBC Verzekeringen.
Wat is verzekerd?
De hospitalisatieverzekering voorziet in een tussenkomst in de kosten bij een
ziekenhuisopname (incl. dagopname), in de bijhorende kosten in een pre- en
postperiode en bij een zware ziekte.
Premies en franchise blijven constant
Met pensioen voor 1/1/2006? Je geniet kosteloos van de collectieve
hospitalisatiepolis. De premie voor de aangesloten gezinsleden wordt
betaald door de gepensioneerde zelf en is afhankelijk van de leeftijd.
Met pensioen tussen 1/1/2006 en 31/12/2015? Je betaalt een deel van de
premie zelf. Het overige neemt KBC ten laste. Voor de aangesloten
gezinsleden is de premie afhankelijk van de leeftijd en wordt deze betaald
door de gepensioneerde.
De vrijstelling of franchise bedraagt 239 euro voor een meerpersoonskamer en
650 euro voor een éénpersoonskamer.
Je schade aangeven en opvolgen kan snel en op elk moment via KBC Touch of
KBC Mobile. Ook Kate helpt je persoonlijk. En digitaal betekent ook betaalbaar.
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Ik bescherm mijn fiets
Pro Velo lanceerde in het najaar zijn sensibiliseringscampagne over
fietsveiligheid. Op www.provelo.org ontdek je welke fietsverzekering voor jou
geschikt is, leer je hoe je best je fiets beveiligt en wat te doen bij een ongeval.
Met een gerust gemoed op de fiets.

KBC digitaal. Blijf bij!
Het financiële nieuws in je broekzak
Naast de stand van je rekeningen en de voetbaluitslagen tref je nu ook het
economische en financiële nieuws in KBC Mobile. Een primeur in België en
Europa. Voor deze Media in Mobile sloegen de KBC-economisten de handen in
elkaar met de zakenkranten De Tijd, L’Echo en VRT Nieuws. Een selectie van
artikels is gratis beschikbaar en makkelijk te vinden in de applicatie.
De Tijd wijdde er ruimte aan: www.tijd.be.

STOP
DENK
KLIK?

Secure4u
Online winkelen? Leuk, maar pas op!
Kies een vertrouwde handelaar. Controleer een minder gekende webshop
op een kwaliteitslabel en check de beoordelingen van andere klanten.
Lees de voorwaarden (o.a. hoe periodieke leveringen stopzetten, bijv. bij
HelloFresh, Netflix,…).
Gebruik een kredietkaart. Meer kans op een teruggave als het fout loopt.
Bewaar geen kredietkaartgegevens bij de webshop.
Betaal alleen online als de link begint met https en voorzien is van een
hangslot-symbooltje. Kies een gekende betaaldienst zoals Mobile.
Sla alle documenten van je aankoop op, als bewijs.

Vakantie
Albanië

Redactielid van Trefpunt, Marc De Bruyckere, reisde naar een land van groene
heuvels, meren en bergrivieren, met een zacht klimaat en gastvrije mensen.
Albanië heeft een rijke geschiedenis. Getuige de talrijke overblijfselen uit de
Griekse, Romeinse en Ottomaanse periodes, de oude kastelen en forten.
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Tirana is een prachtige grootstad, maar zeker ook een bezoek waard zijn
bergplaats Beirat (Unesco Werelderfgoed) en de archeologische site van
Apollonia in het zuidelijke Saranda.
Maak in het nabij geleden Noord-Macedonië een boottocht op het prachtige
meer van Ohrid, een van de oudste en diepste meren van Europa. En sla dan
zeker het gerestaureerde klooster van St. Naum niet over.
Albanië is een land in ontwikkeling en de Albanees doet er alles aan om de toerist
een onvergetelijke reiservaring te geven. Onbekend maakt zeker niet onbemind.
Meer info: TUI Travel vliegt rechtstreeks naar Tirana.

Uit de oude doos
Toen thuiswerken nog een voorzichtig experiment was
Vandaag de dag vanzelfsprekend, maar in 1993 een Belgische primeur voor ABB:
telewerk. Een fragment uit het ABB Magazine.
ABB lanceerde begin 1992 een proefproject rond telewerk (tele-, omdat het werk
mogelijk gemaakt werd dankzij de vooruitgang van de telecommunicatie).
Het proefproject werd gestart met vier medewerkers van de taaldienst, die hun
werk deels van thuis uit konden uitvoeren. Vertaalwerk vergt immers een hoge
graad van concentratie, die niet altijd gewaarborgd is wanneer men in groep
werkt. Bovendien heeft een vertaler meestal enkel zijn tekstverwerker en zijn
woordenboeken nodig, zodat de aanwezigheid op kantoor alleen door het
arbeidsreglement opgelegd wordt.
Hoewel de vier telewerkers allen jonge moeders zijn, is het niet hun
gezinstoestand die hen er toe aanzette zich kandidaat te stellen voor het
telewerkproject. Die keuze werd ingefluisterd door de wil om de kwaliteit en de
kwantiteit van het afgeleverde werk te verbeteren. Doordat de woonwerkverplaatsing wegvalt, kan een telewerker zich evenwel meer met zijn gezin
bezighouden. Om het (sociale) contact met het bedrijf niet te verliezen, hebben
de telewerkers er voor gekozen het telewerk te beperken tot 3 dagen per week.
ABB houdt alle infrastructuur in Leuven ter beschikking van de telewerkers en
draagt ook de eerste installatiekosten thuis: bureaustoel, telefoonlijn en PC met
modem-verbinding. Op het eerste gezicht dus een negatieve financiële balans.
Daar staat evenwel tegenover dat de kwaliteit van het afgeleverde werk dankzij
het telewerk beduidend stijgt, omdat elke storingsfactor thuis uitgeschakeld is.
Ten tweede is er de motivatie: het werk wordt beter gedaan, zodat de prestaties
van de hele dienst naar omhoog getrokken worden.
En dan is er ten slotte het materiële comfort, waardoor de algemene
gezondheidstoestand van de telewerker verbetert. Gedaan met de dagelijkse
stress van het woon-werkverkeer en van een vast uurrooster. Een telewerker
werkt aan het ritme dat hem het beste ligt, terwijl hij ervoor zorgt dat hij van
maandag tot vrijdag een vrij 'normaal' rooster respecteert en dat hij uiteraard
een duidelijke scheiding tussen werk en privéleven in stand houdt.
Bij dit project komt het menselijke karakter van ABB, deze keer ten aanzien van
haar personeel, tot uiting.
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Uitsmijter
Stamboom
Familiekunde. Hoever ga je terug in de tijd? Geloof niet dat je pakweg 2,5 miljoen
jaar geleden een van onze voorouders kan terugvinden, want dan verschijnt een
verbeterde versie van het apengeslacht ten tonele. Neen, niet de mens maar een
‘upper class’ apen begon rond te zwerven en deinde uit naar alle windstreken.
Wetenschappers gaven die ‘zwervers’ doopnamen: Homo rudolfenis, de mens
van het Rudolfmeer, gelegen in Kenia (nu Turkanameer). In het Oosten van Azië
de Homo erectus. Die kon verdorie al serieus rechtop lopen. Maar de meest
bekende nomaden hier zijn de Neanderthalers. Zij vestigden zich vooral in
Europa, Noord-Afrika en Azië. Uiteindelijk ontstond onze soort. In alle
onbescheidenheid de Homo sapiens of de wijze mens genoemd. Voor het
opmaken van een stamboom moeten we ons beperken tot even voorbij de late
middeleeuwen.
Namen, rode draad in dit speurwerk, zien wij al verschijnen in de Bijbel.
Daarnaast verwezen de Grieken steevast naar hun goden. Denk maar aan Clio,
een Griekse muze, gelinkt aan geschiedenis en kunst. Bij de Romeinen was
iedereen familie, ook de inwonende dienstmeiden en -knechten. Vanaf de
middeleeuwen werden namen geërfd.
Je kan allerlei redenen hebben om op zoek te gaan naar je roots.
Vrijetijdsbesteding, cultuurverrijkend,… Maar de voornaamste drijfveer is
nieuwsgierigheid. De illusie dat men afkomstig zou zijn van een of andere
adellijke familie, wordt al snel de kop ingedrukt. In de jaren 1500 zwierven 200
miljoen mensen op deze aardbol rond. De kern van edellieden was dus vrij
beperkt. Zij bleven officieel immers in hun bubbel. Bij adellijke families kan er wel
een vrij ver teruggaande stamboom bestaan. Maar het gros van de bevolking
waren doodgewone stervelingen.
Met veel geduld én mazzel kan je in de familiekunde of genealogie teruggaan tot
de jaren 1600. Tot de 14de eeuw is hopeloos want voor die tijd bestonden enkel
voornamen. Later kreeg je familienamen omdat er in een bepaalde straat of wijk
bijv. veel Petrussen woonden. Was Petrus eigenaar van een lang reukorgaan,
werd hij Petrus Lancneus. Voornaam Jan werd Jansseune, zoon van Jan. Ooit las
ik in Nederland meneer Naaktgeboren - ’t zal wel zeker – en mevrouw In ’t Woud.
Ook vertalingen speelden een rol. Zo werd Dewitte Leblanc, Dewolf Leloup. Een
Engelse naam zoals Thomson transformeerde in Tamsyn. Bij opzoekingswerk
moet je soms heel wat horden nemen.
In de jaren 1800 kwamen nieuwe familienamen tot stand, zoals Van Den Durpel,
omdat het kind direct na de geboorte op de dorpel van een weeshuis werd
gelegd. Nog een anekdote. De naam Quatrecoeur ontstond omdat de moeder
van een kind de helft van een onregelmatig gescheurde speelkaart bij het kind
stak. De andere helft bewaarde ze. Zo kon zij later, in betere tijden, bewijzen dat
de vondeling haar kind was.
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Meer en meer voegen wetenschappers dimensies toe. De studie van biologie,
genetica, geneeskunde (erfelijke ziekten), DNA, heraldiek, naamkunde,
geschiedenis, demografie, kortom, al wat met de bevolking te maken heeft. Zo
leefde men in de jaren 1600 gemiddeld 18 jaar, in de jaren 1800 41 jaar en 2015
toont aan dat de man gemiddeld 68 wordt, de vrouw 72.
Ik kijk naar een vergeelde foto van mijn overgrootvader, maar ik zie geen
gelijkenis. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Zou het kunnen…?
Gilbert Roos

Papier of digitaal?
Krijg je Trefpunt nog op papier maar heb je ook een e-mailadres, kies dan
resoluut voor digitaal. Laat het ons weten via sociaalfonds@kbc.be. Zo help je
ons om de kosten in bedwang te houden en het is bovendien goed voor het
milieu. Volgend Trefpunt: juni 2022.
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