Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle
goudgele aren streelden mijn gezicht.
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.
Uit ‘Au! De rozen bloeien’ van Kees Stip

Goede vrienden,
De zaalsportcompetitie ligt al een tijdje achter de rug, het voetbalseizoen is voorbij
en de verkiezingen hebben de nieuwe wetstraatbewoners op de kaart gezet. We
zijn dus kant en klaar om de schooluitslagen van de kleinkinderen te bekijken en
aan de grote vakantie te beginnen.
Voor heel wat onder ons wordt dit een drukke bedoening: de Ronde van Frankrijk
volgen, kleinkinderen opvangen, met de kleinkinderen op vakantie trekken,
rolluiken bij de kinderen op- en aflaten om toch maar niet te laten zien dat het echt
vakantie is. En vooral dikwijls naar buiten al wandelend, fietsend of zwemmend
onze conditie in topvorm houden of rustig dutten of keuvelen bij een lekker glaasje
wijn of een heerlijke frisdrank. Kortom: genieten, genieten en nog eens genieten
midden een schitterende natuur en een geweldig aanbod aan cultuurevenementen.
Denk er misschien toch aan: ken je een vroegere collega die het moeilijk heeft en
graag een bezoekje wil ontvangen, laat dit dan weten aan uw bestuur. Zij doen hun
best om een oplossing te zoeken.
Weet dat jullie Kring ervoor zorgt dat ook dit jaar opnieuw een onvergetelijk jaar
wordt, waar je achteraf nog dikwijls zal aan terugdenken. Dat dit allemaal in elkaar
boksen niet zo eenvoudig is, kan je verder in dit nummer lezen, samen met nog
andere boeiende verhalen en nieuwtjes over ons aller KBC.
Veel leesplezier en vooral een heel fijne en prettige vakantieperiode.
Paul Saye
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sociaal Fonds KBC vzw
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Nieuws uit Pensioenfonds KBC
Pensioenfonds KBC wint award 'Small Real Estate Investor of the
Year'
Ieder jaar reikt Investment & Pensions Europe (IPE) awards uit voor Europese
pensioenfondsen. Binnen de groep van kleine pensioenfondsen in Europa kreeg het
Pensioenfonds KBC de award voor beste ‘Small Real Estate Investor of the Year’. De
jury motiveerde de prijs als volgt:
‘Advanced, tailored and well explained strategy, incorporating Belgium and rest of
Europe, unlisted and focus on cost efficiency’.
Waarom investeert het Pensioenfonds KBC in onroerend goed?
Het Pensioenfonds KBC beheert de aanvullende pensioenvoorzieningen voor de
KBC-medewerkers in België. Een deel van de beleggingsportefeuille wordt belegd in
vastgoed omdat de toekomstige rendementen hoger worden ingeschat dan
obligaties.
Doelplan werkgever
De niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille heeft een marktwaarde van 85
miljoen euro en maakt deel uit van de portefeuille van het doelplan werkgever
(bijna 2 miljard euro). Ongeveer de helft van de portefeuille bestaat uit panden in
België, die in nauwe samenwerking met KBC Real Estate werden aangekocht. Zo is
Pensioenfonds KBC-eigenaar van een deel van het pand op de Grote Markt van
Brussel.
Diversificatie
De andere helft van de portefeuille wordt belegd in vastgoedcertificaten en
gespecialiseerde vastgoedfondsen met activa buiten België maar voornamelijk
binnen de EMU. Dit doen we om het wisselkoersrisico te beperken. Het
pensioenfonds streeft ernaar zoveel mogelijk te diversifiëren, waarbij vooral belegd
wordt in bestaande panden en niet in panden die nog moeten ontwikkeld worden.
Op die manier wordt in het kader van de lage rente een interessant alternatief
gecreëerd voor de obligatieportefeuille.

Gezondheid
Je huid is kostbaar. Bescherm haar en ken haar!
We houden allemaal van de zon, de warmte, het gevoel van blijdschap dat ze
teweegbrengt. Maar zoals met vele aangename zaken is te veel te veel.
Een op de twee Belgen beschermt zich niet tegen de zon buiten de vakantieperiode. Daarmee scoren we slechter dan de gemiddelde Europeaan, en vooral,
verhogen we de kans op huidkanker.
Voorkom en controleer op huidkanker
Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Europa. Maar belangrijk,
huidkanker is een van de meest vermijdbare kankers alsook een van de best
behandelbare vormen van kanker. Omdat je huidkanker kan zien, kan het vroeg
worden ontdekt. En de grootste risicofactor, schadelijke UV-blootstelling, kan je
verminderen door je te beschermen tegen de zon.

✓
✓
✓
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Vermijd onnodige blootstelling.
Draag beschermende kledij. Vermijd direct zonlicht tussen 11 en 15 uur
in de zomer.
Doe zelf huidcontroles en wees alert bij veranderingen. Raadpleeg in
dat geval een dermatoloog.

✓
✓

Heb je risicofactoren voor huidkanker, contraleer dan maandelijks je
huid en vul aan met een jaarlijkse check-up.
Maar geniet vooral van de zomer en de zon en doe dit met verstand!

Hoe maak je jezelf gelukkiger?
Ook gelezen op seniorennet.be dat je 60% van je geluk zelf in de hand hebt?
Waarom lukt het dan niet altijd om gelukkig te zijn? Wim Annerel, lifecoach, gaf op
datzelfde seniorennet.be een aantal manieren om dat geluk te vergroten. We
willen ze u niet onthouden.
☺ Geniet van kleine dingen. Zelfs de kleinste dingen kunnen je gelukkiger
maken.
☺ Perfectie hoeft niet. Je bent goed zoals je bent.
☺ Maak je niet druk om wat anderen denken. Ieder heeft recht op een
eigen mening.
☺ Help anderen. Iemand uit je omgeving een handje helpen maakt je
gelukkiger.
☺ Doe iets met je handen. Werken met je handen vergroot je gelukgevoel.
☺ Schrijf het op. Maak elke dag een lijstje van dingen waarvoor je
dankbaar bent.
☺ Ga offline. Sluit facebook af en spreek met echte mensen.
☺ Ga naar buiten. Breng meer tijd door in de natuur.
☺ Hou je in. Laat je ergernis niet naar buiten komen.
☺ Eet niet alleen. Tracht te eten in gezelschap van andere mensen.
☺ Werk jezelf in het zweet. Blijf bewegen. Het maakt gelukkig en gezond.
☺ Stop met anderen de schuld te geven voor dingen die fout gaan in je
leven.
☺ Slaap voldoende. Goed uitgeruste mensen zijn gelukkiger.
☺ Zeg regelmatig dank als mensen iets voor u gedaan hebben dat je
apprecieert.
☺ Reik de hand. Zorg dat je een of ander engagement in een groep kan
opnemen.
☺ Wees niet bang om te mislukken.
☺ Doe alles zo goed mogelijk, dan is het de moeite waard.
☺ Stop, kijk, luister en geniet van de alledaagse momenten in je leven.
☺ Gebruik je tijd goed. Maak (priori)tijd voor dingen die je gelukkig
maken.
☺ Wees creatief. Vind een manier om je creativiteit uit te drukken.
Dansen, zingen…?
☺ Kies voor geluk. Het maakt dat je je echt gelukkiger voelt.

Opgelet: dit is geen evangelie. Gebruik gewoon wat voor u past om dat
geluksgevoel te vergroten.

Elke stap telt. Klaar om te bewegen?
Dagelijks 10 000 stappen
Stappen is een heel laagdrempelige en goedkope vorm van bewegen. De Japanse
onderzoeker Dr. Hatano toonde aan dat 10 000 stappen gespreid over een hele dag
de gezondheid fundamenteel kunnen verbeteren.
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Beweegtips
Wissel zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat best aanpakt, vatten we voor je
samen.
Zit minder lang stil en beweeg meer
Beweeg jij veel? Mooi zo, want bewegen is gezond. Al even cruciaal is het dat je
niet te lang aan één stuk stilzit. Doorbreek lange periodes van zitten regelmatig
door recht te staan of een rondje te stappen. Je zult snel merken: dat voelt goed!
Zet stap voor stap
Probeer dagelijks een paar minuutjes meer te bewegen in je eigen tempo. Kies voor
haalbare doelen. Je hoeft heus niet de Himalaya te beklimmen. Elke stap in de
goede richting is een overwinning. Geef niet op wanneer je eens een terugval kent.
Ga elke dag voor een gezonde mix
Maak er een gewoonte van om zitten, staan en bewegen af te wisselen. Beweeg
dagelijks een stukje met matige intensiteit: neem bijvoorbeeld de fiets naar de
winkel. Gooi je er wekelijks nog een sportsessie tegenaan? Dan speel je volop de
gezondheidskaart uit. Vergeet in dat geval niet om je spieren regelmatig te trainen
en zo te versterken.
Doe dingen die je graag doet
Regelmatig bewegen geef je een goed en fit gevoel. Maar die eerste stappen zijn
moeilijk, net als volhouden. Kies daarom iets wat je graag doet en met volle
overtuiging. Of beloon jezelf met een gezellige uitstap met familie of vrienden.
Denk vooruit en plan
Sluit deals met jezelf en met anderen. Bouw je plan op als volgt:
• Wat ga je doen? Bijvoorbeeld ‘Ik kijk voortaan minder tv en ga meer
wandelen’.
• Waar ga je het doen? Bijvoorbeeld thuis en in de woonwijk.
• Wanneer ga je het doen en hoelang? Bijvoorbeeld elke zaterdagmiddag een
kwartier.
• Wie helpt je hierbij of doe je het alleen? Samen bewegen werkt motiverend en
is aangenamer.
• Bereid je voor op moeilijkheden die zich kunnen voordoen. Zorg bijvoorbeeld
voor regenkledij bij bewolkt weer, draag aangepaste schoenen of zorg voor
voldoende water bij warm weer. Een voorbereid man is er twee waard!

Altijd een reden om te fietsen
We fietsen met z’n allen steeds meer. En dat is goed. Want fietsen heeft heel wat
voordelen. Waarom fiets jij?
Ik fiets voor een vlottere mobiliteit
Fietsen verbetert je mobiliteit op korte afstanden. Want geloof het of niet, soms
ben je sneller op je locatie met de fiets. Je hebt geen last van files, moet geen uren
rondrijden om een parkeerplaats te vinden en moet niet de hele stad omrijden om
het autoluwe centrum te vermijden. Bovendien neemt een automobilist 7x zoveel
ruimte in als een fietser.
Ik fiets voor een beter milieu
Je fiets rijdt op spierkracht, niet op brandstof. Meer fietsen betekent dus minder
uitstoot van broeikasgassen, een schonere lucht en een beter milieu.
Ik fiets voor mijn gezondheid
Fietsen staat gelijk aan minder ziekte, langer leven en meer levenskwaliteit. Je hebt
een lager risico op overgewicht, te hoge cholesterol en hart- en vaatziekten. Je leeft
langer, krijgt een betere longcapaciteit en weerstand, en bovendien worden je
gewrichten niet belast door te fietsen.
Ik fiets voor mijn dagelijkse portie geluk
Studies tonen aan dat regio’s waar mensen frequenter fietsen een gezondere en
gelukkigere bevolking hebben. Door de dagelijkse lichaamsbeweging worden
lichaam en geest gestimuleerd.
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KBC in de samenleving
KBC blijft verder desinvesteren uit de tabaksindustrie
KBC ondertekende de Tobacco-Free Finance Pledge van de internationale
organisatie Tobacco Free Portfolios. Die organisatie roept sinds 2018 financiële
instellingen wereldwijd op om te desinvesteren uit de tabaksindustrie.
Internationale samenwerking
KBC sluit zich daarmee aan bij een grote groep internationale financiële
markspelers en actoren die een actief tabaksdesinvesteringsbeleid nastreven.
Met dit engagement heeft KBC beslist om de tabaksindustrie niet enkel uit te
sluiten van kredietverlening, verzekeringen en duurzame beleggingen, maar ook
geleidelijk uit de conventionele en eigen beleggingsportefeuilles.
Duurzaamheidsstrategie van KBC
Het ondertekenen van de de Tobacco-Free Finance Pledge ligt volledig in het
verlengde van twee essentiële focusdomeinen uit onze duurzaamheidsstrategie,
meer bepaald Gezondheid en Vergrijzing waarbij KBC proactief bouwt aan een
betere en duurzamer samenleving.

KBC reageert op de Move Your Money-campagne
In hun Move Your Money-campagne in maart dit jaar stellen de NGO's Fairfin,
Greenpeace, Hart boven Hard en D'URGENT, de 4 Belgische grootbanken voor een
ultimatum. Uiterlijk op de diverse Algemene Vergaderingen van 2019, moeten deze
banken zich akkoord verklaren met de inhoud van de Klimaatresolutie in lijn met
het Akkoord van Parijs, zo niet zal aan de onderschrijvers van de Klimaatresolutie
het advies gegeven worden om hun geld te verplaatsen naar meer duurzame
banken.
Reactie
KBC heeft het gesprek aangegaan met de initiatiefnemers van de Move Your
Money-campagne. KBC onderstreept daarbij dat de doelstellingen van het
Klimaatakkoord van Parijs het ijkpunt zijn voor onze bijdrage tot de transitie naar
een koolstofarme economie en samenleving. KBC erkent de reële uitdaging die de
klimaatverandering met zich meebrengt, ook voor de financiële sector, maar vraagt
tegelijk een realistische benadering.

Verslag aan de Samenleving 2018: warm aanbevolen
In het Verslag aan de Samenleving 2018 dat in maart verscheen, lees je hoe KBC
meewerkt aan oplossingen en antwoorden op heel wat maatschappelijke
uitdagingen.
Ook in het Jaarverslag van KBC
Tegelijk publiceerde KBC het Jaarverslag. Ook daarin komen de drie krachtlijnen
van ons duurzaamheidsbeleid aan bod: duurzaamheid begint bij het verantwoord
gedrag van elke medewerker. Daarnaast willen we vooral onze negatieve impact op
de samenleving verkleinen en onze positieve impact vergroten.
Meer info
Verslag aan de samenleving
Jaarverslag KBC
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Met onderscheiding
30 jaar Kom op tegen Kanker: dank je wel KBC!

30 jaar Kom op tegen Kanker, dat zou nooit gelukt zijn zonder de inzet van alle
vrijwilligers. Daarom organiseerde Kom op tegen Kanker in mei grote en kleine
verrassingsfeestjes. En jawel, ook bij KBC kwamen ze langs. Om ons te danken voor
de jarenlange steun en enthousiaste deelname aan allerlei acties zoals de 1000km,
de 100km-run, het belteam voor de tv-show… al 30 jaar lang!
Feestje tijdens de middag
En dat het een feest was bij KBC, op het voorplein van LEUbrust! Niemand minder
dan Peter Van de Veire en Miguel Wiels maakten er samen met Niels Destadsbader
en Gene Thomas ‘de leukste middagpauze ever’ van. Heel wat collega’s konden
livestream vanop afstand meegenieten van deze bedanking.
Hoog bezoek
Kom op tegen Kanker ontving op vrijdag 3 mei Zijne Majesteit de Koning. Het bezoek
vond plaats in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zijn aandacht ging vooral naar
het baanbrekend kankeronderzoek. Hij ontmoette er ook actievoerders en
kankerpatiënten. Als partner van het eerste uur was KBC vertegenwoordigd door
Daniel Falque en Piet Jaspaert, gepensioneerd Directeur Communicatie en medeoprichter van Kom op tegen Kanker.
Reportage op Eén
(Her)beleef de reportage van 2 mei hier.

Beste Private Bank in Belgium 2019
Het gerenommeerde Londense financiële tijdschrift Euromoney heeft KBC Private
Banking opnieuw uitgeroepen tot de beste private banker van België voor 2019.
Jaarlijks bevraagt Euromoney de professionele spelers op de privatebankingmarkt
over diverse aspecten van de dienstverlening in hun marktsegment. Op basis van de
resultaten van een uitgebreide vragenlijst wordt de beste private banker van België
gekozen. Daarmee slepen we deze prijs nu al voor de vijfde keer in de wacht over
een periode van zeven jaar.

14e keer award Great Place To Work
KBC mocht voor de 14e keer de award Great Place To Work in ontvangst nemen. Bij
de bedrijven met meer dan 500 werknemers eindigden we op een mooie vierde
plaats! Onze eindscore werd grotendeels bepaald door de antwoorden op de
enquête die Vlerick afnam bij een willekeurig geselecteerde groep van 750 KBCmedewerkers.
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Google beschouwt KBC als referentie in de financiële wereld
Vorige week lanceerde Google tijdens het ‘Google Conversions’ event in Dublin een
site met toonaangevende mobiele websites. KBC is als enige Belgische bedrijf
opgenomen met KBC Mobile en wordt bij verschillende topics aangehaald als
referentie. Google schreef: 'You are one of the mobile masters leading the way in
this important field!'.
Voorbeeld voor andere bedrijven
Daniel Falque, CEO KBC België, is bijzonder trots op deze internationale erkenning:
‘Onze Mobile Banking app won al diverse prijzen, maar deze erkenning door Google
vind ik even belangrijk. Google dat toch wel iets betekent in de digitale wereld,
rekent ons bij de top van bedrijven met de beste mobile user experience, en vindt
ons een voorbeeld voor andere bedrijven. Nogmaals een bewijs dat wij –KBC– op dit
vlak met voorsprong dé referentie zijn. Proficiat aan alle collega's die hieraan
hebben bijgedragen!'

In de kijker
De harde werkers onder ons
Ik weet echt niet sedert wanneer jij, lezer, op rust bent, maar ik weet wel dat je
vanaf die dag kan genieten van de schitterende werking van onze Kringen van
Gepensioneerden. Vele Kringen hebben er trouwens voor gekozen om
‘gepensioneerden’ te vervangen door ‘senioren’ omdat die benaming positiever
overkomt bij de jongere 60-jarige nieuwelingen.
Kringwerking
Een dergelijke kringwerking uitbouwen vraagt heel wat inspanningen van het
bestuur en vooral van de bestuursleden. Zij zijn immers de werkbijen binnen onze
grote zwerm actieve senioren. In onze bankperiode durfden we het al eens hebben
over werkpaarden en luxepaarden, maar dat was dan meer om het verschil aan te
geven tussen de administratieve diensten en de ‘echte commerce’, het
kantorennet. Maar wie echt gaf om de bank wist dat er toch maar alleen
werkpaarden waren.
Nu zijn we allemaal wat luxepaardjes geworden: we mogen gewoon deelnemen. En
we vergeten daarbij dikwijls het gigantische werk van onze bestuursploegen. We
kennen die mensen van tijdens de activiteiten zonder goed te beseffen dat die
activiteiten maar een heel klein deel zijn van hun werkvolume en hun tijdsbesteding.
De jaarwerking die we voorgeschoteld krijgen, heeft heel wat bestuursvergaderingen gevergd om elke activiteit te plannen, voor te bereiden, prijzen op te
vragen, prijzen te vergelijken, mensen en organisaties aan te spreken, locaties vast
te leggen en nog veel meer.
Voor iedereen wat wils
Alle besturen trachten ook rekening te houden met activiteitenagenda van de
voorgaande jaren zodat we elk jaar opnieuw voor mooie verrassingen staan.
Bij het jaarbegin (in sommigen kringbesturen zal dat misschien het jaareinde zijn)
wordt er een budget opgesteld zodat elk bestuurslid dat een activiteit uitwerkt ook
weet wat de Kring hieraan kan, mag en wil spenderen. En dan volgt uiteraard het
overleg om te zien welke activiteiten iets meer prioriteit (en dus iets meer
financiële steun) krijgen dan de andere. Want elke kring wil met zijn werking toch
zoveel mogelijk leden bereiken.
Administratie
Eens het programma uitgewerkt en de uitnodigingen verzonden via mail of post,
komen de betalingen binnen en dat vereist een punctueel opvolgingswerk. Ze
willen immers weten hoeveel leden er zullen deelnemen en wie er allemaal komt.
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Voor het banket of andere etentjes willen ze zelfs weten bij wie iedereen aan tafel
wenst te zitten. En om dat allemaal perfect af te werken moeten ze uiteraard ook
een correcte ledenadministratie hebben. Dit betekent regelmatige
adreswijzigingen, aanpassingen van telefoon of emailadres, nieuwe leden, spijtig
genoeg ook overleden leden.
Los van dit alles heeft elke kring een groep mensen die ouderen- en zieken bezoekt.
Ook hier is opvolging en administratie nodig.
En uiteraard moeten de kringen ook jaarlijks rapporteren aan SOFO zodat SOFO op
de hoogte blijft van wat er met de toegekende subsidies gedaan wordt. SOFO zorgt
er wel voor dat deze administratie tot een minimum beperkt blijft.
Dank-je-wel!
Je merkt dat bestuurslid zijn, dat besturen niet eenvoudig is. Besturen is immers
een werkwoord. En voor heel wat bestuursleden is dit bijna een halftime job.
Vandaar dat een dank-je-wel aan de bestuursleden na een activiteit geen
overbodige luxe is, ook al is alles misschien niet helemaal verlopen zoals jij het
verwacht had. Beter nog: als je tijdens of na een activiteit een bestuurslid aan tafel
hebt, hou het dan niet bij praten alleen, maar betaal ze gerust een drankje. Ze
verdienen het.
Paul Saye

47e toeristische wandelzoektocht
De jaarlijkse wandelzoektocht van de KBC Personeelskring Zoektochten vindt
ditmaal plaats in Turnhout, hoofdstad van de Kempen. Zoals gebruikelijk hebben de
inrichters een wandeling uitgestippeld langs de voornaamste bezienswaardigheden
zoals het Kasteel van de Hertogen van Brabant, de Warande en het prachtig
gerenoveerde Begijnhof. Uiteraard liggen ook winkels en gezellige terrasjes langs
onze route.
Voor wie
Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering en
dochterondernemingen, kunnen samen met hun gezinsleden deelnemen op één of
meer dagen naar keuze tot 8 september 2019.
Interesse?
Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail. Vermeld het gewenste
aantal deelnemingsformulieren. Per formulier wordt een bijdrage gevraagd van 9
EUR, over te schrijven op rekening IBAN BE95 4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB van
KBC Personeelskring Zoektochten.
Na ontvangst van je mail en bijdrage worden de deelnemingsformulieren bezorgd,
eveneens per e-mail.
Iedereen wint
We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de prijsuitreiking op zaterdag 5 oktober 2019 in zaal Extra-Time in Hoboken.
Contact
E-mail: wyns.jos@skynet.be.
Tel: Jos Wyns 015 24 93 04 of Karel Van de Gender 014 72 51 90.

Cultuur
Tentoonstelling Wim Delvoye
Wim Delvoye is een oplettende observator van zijn tijd. Hij peilt de toekomst om
opkomende tendensen te voorspellen, maar koestert daarbij steeds een sterke
band met het verleden en zijn tradities. Zijn werken vloeien voort uit een
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ontmoeting tussen ambacht en de meest geavanceerde industriële productietechnieken. Delvoye toont voor het eerst zijn recentste werken aan het publiek.
Deze getuigen van de kunstenaars aandachtige kijk op de veranderingen in onze
hypergeconnecteerde samenlevingen, waarin de grenzen tussen de reële en
virtuele wereld steeds meer vervagen.
Museum voor Schone Kunsten te Brussel van 22/3 tot en met 21/7.
Meer info: www.fine-arts-museum.be.

All the Rembrandts
Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfjaar in 2019 presenteert het Rijksmuseum voor
het eerst alle schilderijen, etsen en tekeningen van Rembrandt in één
tentoonstelling. Leer Rembrandt kennen als verhalenverteller, rebel en vooral ook
als mens. Het is een unicum, gezien de kwetsbaarheid van de tekeningen en etsen,
dat de hele collectie samen wordt getoond. De tentoonstelling Alle Rembrandts
geeft een weergaloos beeld van Rembrandt als kunstenaar, als mens, als
verhalenverteller en laat zien hoe vernieuwend hij was.
Tentoonstelling in het Rijksmuseum van Amsterdam van 15/2 tot en met 10/6.
Meer info: www.rijksmuseum.nl.

Bruegel-feest in Musée de Flandre
We kunnen ons allemaal wel een beeld vormen van de onstuimige Vlaamse
kermissen met dansende, drinkende en brassende boeren op de tonen van een
doedelzak. We leggen daarbij uiteraard een verband met Pieter Bruegel de Oude,
een geniale schilder. Hij kan ons als geen ander mee op sleeptouw nemen, maar
zijn feesten doorspekt met details, personages en symbolen worden populair
dankzij een hele generatie getalenteerde schilders.
Tentoonstelling in Cassel (Frankrijk) van 16/3 tot en met 14/07.
Meer info: Musee de Flandre.

Team Blue
Start Team Blue Challenge 5: Team Blue goes green
Het is beslist. Een overgrote meerderheid van de KBC-medewerkers koos
internationaal voor ‘Team Blue saves the planet’ als onderwerp voor de volgende
Team Blue challenge. De acties focussen op 3 thema's die aansluiten bij het
duurzaamheidsbeleid van KBC: verminderen van de CO2-uitstoot, bijdragen aan de
circulaire economie en opruimen van afval.
KBC zal als tegenprestatie voor elke medewerker of elk lid van een Kring die
deelneemt aan een activiteit, een boom planten. Het ultieme doel is om 42 000
bomen te planten.
Doe jij ook mee?
Registreer je actie op de website www.teambluegoesgreen.com.
Laat je inspireren door de drie centrale thema's
Daling CO2-uitstoot: neem af en toe de fiets in plaats van de wagen, carpool of
neem het openbaar vervoer, zet je thermostaat een graadje lager.
Circulaire economie: hergebruik zoveel mogelijk materialen en verspil niet.
Afval opruimen: voorkom zoveel mogelijk afval en sorteer goed.
De eerste boom: bekijk dit filmpje.
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Beleggen met Bolero Crowdfunding
Bolero Crowdfunding
Bolero is het onlinebeursplatform van KBC, de grootste Belgische beursvennootschap en onderdeel van KBC Groep. Via Bolero volg je de markten op de
voet en kan je razendsnel orders plaatsen. Bolereo Crowdfunding laat je toe te
investeren in bedrijven met een hoog groeipotentieel. Voor ondernemers is
Bolereo Crowdfunding een directe oplossing om financiering te vinden voor de
realisatie van hun businessplannen.
DeltaBlue haalt in recordtempo 300 000 euro
De onderneming DeltaBlue heeft op vrijdag 5 april in minder dan 2 uur tijd via het
Bolero Crowdfunding-platform 300 000 euro opgehaald, een nieuw record!
DeltaBlue levert internetoplossingen voor digitale agentschappen en
softwareontwikkelaars en zal de opgehaalde middelen gebruiken om zijn
commerciële organisatie verder uit te bouwen.
Pàu haalt in 35 minuten 250.000 euro
Op 24 april is via het Bolero Crowdfunding-platform meer dan 250 000 euro
opgehaald voor de onderneming Prêt à Utiliser (Pàu). Investeerders konden
intekenen vanaf 100 euro. In slechts 35 minuten bereikte de crowdlendingcampagne het maximum doelbedrag! Een nieuw record voor Bolero Crowdfunding.
Prêt à Utiliser wil de opgehaalde fondsen gebruiken voor de ontwikkeling van hun
digitale planningstool voor medische groepspraktijken. De 179 investeerders
ontvangen een bruto rendement van 7,00%. De obligatie heeft een looptijd van 5
jaar met jaarlijks terugbetaling.
Meer info
Over crowdfunding lees je hier.
Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe projecten bij Bolero Crowdfunding?
Word dan snel gratis lid via deze link.

KBC digitaal
Nieuw in KBC Mobile
Dienstencheques bestellen
Via KBC Mobile kan je nu ook je dienstencheques bestellen, betalen en beheren.
Gewoon even je Sodexo account koppelen in de app en je bent vertrokken.
Parkeren bij Q-park
Heel eenvoudig: koppel je nummerplaat in KBC Mobile. Bij het binnen- en
buitenrijden herkent een camera de nummerplaat en gaat de slagboom
automatisch open. Zo start en stopt de parkeersessie en is de parkeertijd
geregistreerd. Je hoeft dus geen parkeerticket te nemen. De betaling verloopt
vervolgens automatisch via de rekening.
Meer info
Lees je hier.
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Aantal gevallen van phishing blijft maar stijgen
Febelfin publiceerde in maart de fraudecijfers voor 2018 van oplichting via
internetbankieren. Ondanks alle waarschuwingen zijn er in België 3x meer gevallen
van internetfraude dan het jaar ervoor. Criminelen stalen herhaaldelijk kleinere
bedragen en gingen zo aan de haal met 8 miljoen euro.
Top 3 aanvalsscenario's
1. Via een valse e-mail, een Whatsapp-bericht maar ook via telefoon of sms
proberen criminelen je te overtuigen om de codes die je berekent met je
kaartlezer in te geven op een webpagina die als 2 druppels lijkt op de échte
bankwebsite. Met deze codes kunnen ze vervolgens aanmelden en
overschrijvingen tekenen in jouw banktoepassing of een app in jouw naam
activeren.
2. Maar ook tweedehandswebsites worden geplaagd door phishing. De crimineel
doet zich voor als potentiële koper en vraagt om 1 eurocent naar hem over te
schrijven, zogezegd om het correcte rekeningnummer te hebben. De link die
de oplichter doorstuurt om deze transactie uit te voeren gaat naar een valse
websites waar de verkoper zijn bankgegevens moet invullen.
3. Daarnaast blijft Microsoftfraude ook actueel. Een zgn. Engelstalige
Microsoftmedewerker belt je op om te melden dat er een
beveiligingsprobleem is met je computer. Ze stellen je voor om extra
beveiligingssoftware aan te kopen en te installeren. In werkelijkheid
installeren ze kwaadaardige software, waarmee ze ook later toegang hebben
tot je computer. Vervolgens begeleiden ze je door enkele betalingsschermen
waarop je je bankgegevens moet ingeven.
Advies
✓

✓
✓

Geef nooit je kaartnummer en de codes die je berekent met je
kaartlezer door aan derden. Deze zijn persoonlijk en geven rechtstreeks
toegang tot je rekening(en).
Lees wat er op het scherm van je kaartlezer verschijnt. Dit geeft de
context mee waarvoor je codes aan het genereren bent.
Het bedrag dat je ingeeft op je kaartlezer is ook het bedrag dat zal
worden overgeschreven, ook al proberen oplichters je vaak iets anders
wijs te maken.

Lees hier hoe internetcriminelen tewerk gaan.
Lees hier het volledig persbericht van Febelfin.

Mobiliteit
Private Lease: zorgeloos rijcomfort voor een vast maandbedrag
Sinds eind november 2018 is het mogelijk om via Touch of Mobile als particulier een
auto te leasen (huren) bij KBC Autolease. Met KBC Private Lease krijg je een volledig
uitgeruste auto voor een vast all-in huurbedrag per maand. Verzekeringen,
onderhoud, voertuigbijstand en reparaties zijn allemaal inbegrepen. Interesse?
Bekijk het aanbod en stel je leasewagen samen op de website.

Nieuwe fiets op het oog?
Zomertijd fietstijd. Met het goede weer halen meer en meer mensen hun fiets uit de
garage om een ritje te doen.
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Fietslening en fietsverzekering
KBC biedt een fietslening aan, aan een scherp tarief van 1,5% en heeft daarnaast
een uitgebreide fietsverzekering. Beide producten gaan voor alle types fietsen maar
het accent ligt op de elektrische fiets.
Interesse? Simuleer zelf je fietslening en -verzekering: kbc.be/fiets.

Veilig op de fiets
De afgelopen 12 jaar is het aandeel van de fiets als vervoersmiddel met 40%
toegenomen. Fietsers staan niet in de file, stoten geen fijn stof uit en zijn goed voor
de conditie: goed nieuws dus.
Sterke toename fietsongevallen
Er is evenwel ook een keerzijde: we merken een sterke toename van het aantal
ongevallen met letsels bij fietsers. Het aantal fietsongevallen steeg tussen 20142018 met 47%.
Nuttige tips
• Zorg dat je zichtbaar bent,
• maak oogcontact met andere weggebruikers,
• pas je snelheid aan,
• volg aangepaste routes en focus je op de weg.
Lees ook de interessante brochure veilig op de fiets van KBC verzekeringen.

Ooit gemist?
60 jaar vijfdagenwerkweek in de banksector
In het Belgisch Staatsblad van 30 april 1959 verscheen het Koninklijk Besluit
waardoor de vijfdagenwerkweek werd ingesteld voor alle werkgevers en
werknemers van de ondernemingen die onder het Nationaal Paritair Comité voor
de banken ressorteerden.
Hierdoor werd de wekelijkse arbeidsduur van de bedienden vastgelegd op
maximum 42 uren. Voor de werklieden met bediendenstatuut gold eveneens die
42 uren, maar voor de andere werklieden werd het maximum op 45 uren
vastgelegd.
Er werden ook zaterdagvoormiddagopeningen vastgelegd binnen volgende
perken:
• per lokaliteit mocht er per bank één vestiging opengehouden worden op
die plaatsen waar er een zaterdagmarkt werd gehouden. Voor het
KB(C)-werkgebied waren dit Aalst, Avelgem, Brugge, Hamme, Izegem,
De Panne, Lebbeke, Liedekerke, Menen, Oostende, Sint-Truiden, Stekene,
Waregem, Ieper en Zeebrugge.
• Voor verrichtingen ivm. de haven van Antwerpen mocht er per bank één
vestiging werken in Antwerpen en Brussel. Alle andere loketten van die
vestiging moesten gesloten blijven.
• Grenskantoren mochten openen voor wisselverrichtingen.
• Kasverrichtingen en toegang tot de safelokalen waren toegelaten in de
kustkantoren van 1 juni tot 30 september.
• Maakt men gebruik van de zaterdagopeningen dan moeten deze ten
laatste te 13 uur eindigen.
• Het aantal werknemers op zaterdag mag maximum 10 percent zijn van
het volledige personeel.
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•

De bezoldiging voor die zaterdagvoormiddag was inbegrepen in het
loon. Deze prestaties gaven wel recht op een inhaalrust van een halve
werkdag voor één zaterdag of een hele werkdag voor werk op twee
zaterdagen.

Amadeus Cornelius Teur
Ik wou jullie heel graag kennis laten maken met mijn hobby.
Ik ben Amadeus Cornelius Teur en ben al een hele tijd lid van de toneelvereniging
‘De Scharlaken Scharminkels’ in ons dorp. Gezien ik volgens mijn geliefde ouders
geconcipieerd werd tijdens Mozart’s symphonie nr.41 in C majeur (duurtijd +/- 27
minuten) wilden zij mij absoluut Amadeus noemen als eerbetoon aan hun muzikale
hoogtepunt. Maar zeg nu zelf: Amadeus zonder Mozart is een ongewone
jongensnaam, ook al was die keuze meer dan 70 jaar geleden. Mozart past
trouwens helemaal niet bij mij. Ik ben wel acteur-virtuoos, maar geen absoluut
virtuoos. Ik bedoel: ik ben geen natuurtalent zoals de echte Amadeus van de
vleugelpiano.
Al mijn vriendjes in de school vonden die voornaam veel te lang en al gauw werd
het kunstzinnige Amadeus ingekort tot het triviale Ama: Ama Teur. Niemand, zelfs
ook mijn mama of doopmeter niet, heeft er ooit aan gedacht om Amake Teur te
zeggen, neen, ik was op korte tijd voor iedereen Ama Teurke. Je merkt het, lieve
lezer: ik heb een bijzonder moeilijke jeugd achter de rug. Vooral omdat mijn vader
(Mon Teur) een lange bonenstaak was van bijna twee meter, wist ik vanaf het prille
begin dat ik mijn hele leven lang Ama Teurke zou blijven.
En toch zou ik blij moeten geweest zijn met die afkorting. Is ‘Ama’ niet de derde
persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd van het Latijnse werkwoord amare,
liefhebben? Ama betekent dan ook niets anders dan ‘hij heeft lief’. Alleen ben ik
regelmatig tot de vaststelling gekomen dat er een bijzonder groot verschil is tussen
‘hij heeft lief’ en ‘hij heeft een lief’. En daar is heel dat Latijnse gedoe niet tegen
opgewassen. Vooral voor dat laatste, een lief hebben, heb je poten aan je lijf nodig
en een gezonde dosis lef. En daarin ben ik eigenlijk ook nooit een grote uitblinker
geweest. Alleen mijn voorhoofd blinkt geweldig als ik mijn haren achteruit kam.
Het eerste mooie moment in mijn toneelleven was heel duidelijk toen onze
onderpastoor –in mijn tijd bestond dat soort pastoor nog en we hadden er zelfs
twee exemplaren van in onze parochie– aan mijn ouders kwam vragen of ik mocht
meespelen in het jaarlijkse toneelstuk van de leiders van de jeugdbeweging. Ze
zochten een klein opdondertje omdat er een kind voorkwam in het stuk en mijn
figuur van toen paste blijkbaar in die casting. Met mijn grote flaporen kwam mijn
fijn misdienaarsgezichtje volkomen tot zijn recht. Mijn bolle buik is van veel latere
datum. Het is een (drank)buikje dat ik met heel veel zorg gekweekt heb door de
stijgende stress bij het systematisch verzwaren van de toneelrollen. Maar eigenlijk
was dit voor de casting van toen van geen enkel belang. Ik kon in mijn jonge jaren
woordelijk en duidelijk articulerend de oude tekst van het ‘Onze Vader’ uit het
hoofd opdreunen en dat was toen in katholieke middens een groot pluspunt.
Ik weet niet meer welk toneelstuk het was, ook niet welke schrijver het gewrocht
uit zijn kunstzinnige pen had laten vloeien. Alleen weet ik dat ik maar één keer
moest opkomen (deur links stond er in de brochure) juist op het einde van het stuk.
Ik moest voor mijn mama gaan staan met gebogen hoofd en ik moest luisteren naar
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haar donderpreek. Want ik was blijkbaar stout geweest. Een donderpreek, beste
vrienden, die wel vijf minuten duurde. En toen moest ik op de knie van mijn mama
kruipen, ‘ik zal het nooit meer doen, mama’ zeggen en mijn armen rond haar hals
slaan. Om zeker te zijn dat ik dit alles op het juiste moment zou doen en zeggen
sloeg leider Winnie –want hij speelde mijn mama– bij zijn laatste woord hard met
de hand op de tafel (in het toneel noemen ze dat een cue). Dan pas mocht ik mijn
slotscène beginnen. En ze was perfect. De zaal was muisstil en hier en daar begon
er zelfs iemand te snotteren in een (toen toch nog) proper gesteven witte zakdoek.
Het was de allereerste keer dat ik succes had. Bij het groeten mocht ik als
twaalfjarige tussen al die grote leiders helemaal in het midden staan en mijn naam
werd ook als laatste afgeroepen. Het applaus was overdonderend en
hartverwarmend. Soms hoor ik het ’s nachts nog, want ik slaap de laatste tijd wat
minder goed. Toen, goede vrienden, heb ik een heel belangrijke beslissing
genomen: ik besloot in dat wondermooie moment door te gaan. Ik voelde dat ik dit
succes moest doortrekken want dat dit alleen nog maar kon verbeteren. En zo is
het ook gegaan. Mijn ultieme uitdaging blijft nu nog altijd ooit eens helemaal alleen
een monoloog op te voeren voor een volle zaal.
Maar daarover heb ik het later nog wel eens.
A.C. Teur

Opinie
Je mening telt
We zijn altijd blij met reacties over Trefpunt die binnen komen. Stuur je suggestie
door naar sociaalfonds@kbc.be of naar Sociaal Fonds KBC, dienst LPO, Havenlaan
2, 1080 Brussel. Bedankt hiervoor.

Papier of digitaal?
Beschik je niet over de digitale middelen, dan blijf je Trefpunt ontvangen via de
post. Wens je Trepunt digitaal? Laat het dan weten via sociaalfonds@kbc.be met
vermelding van het mailadres.
Volgend Trefpunt: oktober 2019.
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