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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van FNV Lokaal Netwerk Regio Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel van het jaar 2020.
In deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de sluiting van ons kantoor aan de
Heinsiusstraat, i.v.m. het coronavirus.
FNV Lokaal ZW Drenthe-NW Overijssel beslaat een groot gebied, namelijk: Meppel, Westerveld, De Wolden en Steenwijkerland.
Heb je vragen en/of suggesties voor ons? Meld het ons via bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl

BESTUUR
Het bestuur van FNV Lokaal ZW Drenthe-NW Overijssel is
bezig met alle betrokken instanties om te kijken of onze
locatie aan de Heinsiusstraat 121 te Meppel aan alle
maatregelen van de FNV en het RIVM kan voldoen inclusief
eventuele oplossingen in het kader van ventilatie.
Zodra hier meer over bekend wordt, zal dit via de website
bekend worden gemaakt.

Heb je vanwege de sluiting van alle FNV kantoren nog
geen aangifte 2019 kunnen laten doen en wil je dit
alsnog laten doen, dan kun je bellen met
088 - 3680368 of met 088 – 3680114.
Uiteraard kun je ook contact opnemen met Stichting
Welzijn Meppel/ Westerveld Tel. 085 – 2731444.

ZWIM (ZORG, WONEN,
INKOMEN & MEEDOEN)
De Werkgroep ZWIM gaat in het laatste kwartaal van
2020 de activiteiten, welke in het voorjaar van 2020
waren aangekondigd, voorbereiden. Mogelijk dat
deze in 2021, mits de coronamaatregels dit toelaten,
doorgang kunnen vinden. Ook hier komen wij in een
van de volgende nieuwsbrieven op terug.

ALGEMENE VERKIEZINGEN
ALGEMEEN BESTUUR

BELASTINGSERVICE
Zoals je wellicht weet was door de belastingdienst uitstel verleend
tot 1 september 2020 aan allen die via de
FNV zijn/haar aangifte inkomstenbelasting/
Premie Volksverzekering 2019 liet verzorgen.
De belastingdienst heeft nu toegezegd dat dit uitstel is verlengd tot 1
januari 2021.

De algemene bestuursverkiezingen, welke op 21
september 2020 stond gepland is door de FNV met
een jaar uitgesteld.
In een van de komende nieuwsbrieven zullen wij
hierop terugkomen.

SPREEKUUR WERK EN INKOMEN:
I.v.m. de sluiting van alle FNV kantoren zijn tot
nader order de spreekuren en de vrije Inloopuren komen te vervallen.
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Uiteraard kun je jouw vragen sturen naar:
spreekuurmeppel@vereniging.fnv.nl
Van de FNV Vakbondshuizen in Drenthe zijn
Assen en Emmen voorlopig nog gesloten. In
Hoogeveen en in Heerenveen kan men nog
terecht, mits er een afspraak is gemaakt.
De spreekuurlocaties in Nederland zijn vooralsnog gesloten tot 1 januari 2021.
Ook alle (georganiseerde) bijeenkomsten zijn
vooralsnog afgelast tot 1 januari 2021.
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ZAKAGENDA’S 2021
Ook dit jaar verstrekt FNV Lokaal Zuidwest
Drenthe-Noordwest Overijssel weer zakagenda’s voor 2021.
Deze zijn alleen bestemd voor de FNV leden in ons werkgebied.
Om een dergelijk agenda in bezit te verkrijgen verzoeken
wij je om jouw aanvraag te mailen naar:
bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl
Vermeld in de mail de volgende gegevens:
Je vakbondsnummer
Je naam, adres, postcode en woonplaats.
Heb je niet de mogelijkheid om te mailen, dan kun je een
briefje sturen naar:
FNV Lokaal Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel
Heinssiusstraat 121
7942 TS Meppel
Uiteraard kun je het briefje ook zelf deponeren in de
brievenbus.
Let wel:
Je ontvangt geen bevestiging en/of mail retour dat wij jouw
aanvraag hebben ontvangen.
Wij gaan er vanuit dat je in november of december 2020 de
zakagenda bij jouw thuis in de brievenbus vindt.

VRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Heb je vragen en/of suggesties voor ons? Meld het
ons via:
bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl
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