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In dit nummer informatie over: 
 

• Digitale loonstrook 

• Wet Werk en Zekerheid  e-mail : post@stk-drenthe.nl 
       internet:  www.stk-drenthe.nl 

      telefoon:   0593-540093 

 
 
Digitale loonstrook 

 
Met ingang van de maand april gaat 
STK DRENTHE en STK DRENTHE 
PENSIOEN de loonstroken en 
jaaropgaven niet meer verstrekken op 
papier maar krijgt de werknemer de 
beschikking over een portaal waarop 
zij hun gegevens kunnen inzien en 
kunnen downloaden (en desgewenst 
opslaan en/of afdrukken). 
 
Hiervoor zijn meerdere redenen: 
 

• Werknemers kunnen  heel 
gemakkelijk en altijd bij de 
eigen (loon)gegevens 

• Het is van deze tijd om niet 
meer alles op papier te 
ontvangen en te bewaren, 
maar digitaal in te kunnen 
zien 

• Het is goed voor ons milieu 

• We zijn niet meer afhankelijk 
van de postbezorging 

 
Om gebruik te kunnen maken van 
het portaal hebben we ze (nogmaals) 
naar een geldig e-mailadres gevraagd. 
Ze krijgen de loonstroken niet per e-
mail, maar krijgen via een portaal 
toegang tot een deel van onze 
salarisadministratie. 
 
Wanneer een werknemer uit dienst 
gaat zal de toegang komen te 
vervallen, maar krijgen zij van ons 
bericht en de tijd om hun gegevens 
uit te printen of (beter) op te slaan op 
hun eigen computer.   

Wilt u uw trainers/sportleiders (die in 
dienst zijn bij ons) deze verandering 
melden en wilt u ze wijzen op ons 
verzoek: het verstrekken van een juist 
en geldig e-mailadres ! 
 

 

Wet Werk en Zekerheid 

 
Zoals u ongetwijfeld in het nieuws 
heeft kunnen horen zijn er nog steeds 
grote discussies gaande omtrent de 
Wet Werk en Zekerheid en dan met 
name over de ketenbepaling.  
 
Minister Asscher blijft vooralsnog van 
mening dat uitzonderingen bij 
voorkeur via CAO geregeld moeten 
worden en dat de wet niet aangepast 
hoeft te worden. 
 
De CAO Sportverenigingen  wordt al 
sinds jaar en dag officieel gesloten 
met FNV Sport & Bewegen en 
gedeponeerd bij het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Dit is ook gebeurd met de huidige 
CAO Sportverenigingen (2016) waarin 
de mogelijkheid af te wijken van de 
wettelijke ketenregeling is 
opgenomen.  
 

 
DEZE NIEUWSBRIEF IS OP PAPIER 
ALLEEN VERSTREKT AAN DE 
VERENIGINGEN EN NIET AAN DE 
SPORTLEIDERS AANGEZIEN ZIJ AL 
UITGEBREIDERE INFORMATIE 
HEBBEN GEKREGEN OVER DE 
DIGITALE LOONSTROOK. 
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