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Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare
deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn
ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Plan van aanpak voortgang pensioendiscussie
In nieuwsbrief 47 van 22 november is melding gemaakt van het opschuiven van het plan van
aanpak en escalatie. Dit plan geeft een overzicht van te ondernemen acties als de inbreng van
de seniorenorganisaties in de laatste fase van de wetsvoorbereidingen onvoldoende resultaat
heeft. Ons inmiddels goed overleg met SZW heeft bijgedragen aan de verdere bespreking en
advisering over door ons naar voren gebrachte knelpunten. Zoals covoorzitter Joep Schouten
heeft aangegeven: “ Als de wind verandert moet je zeilen bijstellen om het doel te bereiken”.
Dat wil dus niet zeggen, dat het Plan van Aanpak in de kast is gelegd. Integendeel. Voor de
publieke communicatie via de radio liggen de plannen zo klaar, dat snel van start kan worden
gegaan. En, zoals in de laatste algemene ledenvergadering toegezegd, zijn er stappen
ondernomen die ons voorbereiden op een, indien nodig, juridische weg. De concepten daarvoor
zijn door een deskundige pensioenjurist voorbereid en zullen binnenkort in het bestuur worden
besproken.
Belangrijk is ook de weg te schetsen die het formele proces kent, te weten half december de
internetconsultatie (als dat nog gehaald wordt), daarna de wetsteksten die aan het parlement (
dat half februari met verkiezingsreces gaat) worden voorgelegd om uiteindelijk voor de zomer te
worden besproken in de nieuwe Tweede Kamer. Daar tussendoor de verkiezingen (17 maart).
Het spel blijft dus voorlopig nog op het bord.

SeniorWeb, de computerhulp voor u
De digitale wereld maakt het leven leuker en makkelijker. Met internet haalt u de hele wereld
binnenshuis. Contact houden met vrienden en bekenden, online boodschappen doen,
beeldbellen met de huisarts, uw bankzaken online regelen; waar zouden we zijn zonder de
digitale wereld? SeniorWeb helpt u uw weg te vinden in de snel veranderende digitale wereld
met tips en stap-voor-stapuitleg. Onze deskundige vrijwilligers staan graag voor u klaar.

Als SeniorWeb-lid heet u de volgende voordelen:
·

Hulp via internet, per telefoon of aan huis

·

4 x per jaar exclusieve informatie en tips in tijdschrift Enter

·

Les aan huis, online of bij u in de buurt

·

Wekelijks informatieve nieuwsbrieven

·

Deskundige controle van verdachte mails

SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden. Al meer dan 24 jaar maken wij
senioren wegwijs in de snel veranderende digitale wereld. Onze leden waarderen dit al jaren
met een 8 en daar zijn wij erg trots op!
Word nu 6 maanden gratis lid en maak kennis met de ondersteuning en informatie van
SeniorWeb. Meld u aan via het online formulier of neem contact met ons op via 030 - 276 99
65 . Het lidmaatschap stopt automatisch na 6 maanden.
Het gratis lidmaatschap kan alleen worden afgesloten door mensen die nog geen SeniorWeb-lid
zijn.
Meld u aan via www.seniorweb.nl/senioren of bel 030 - 276 99 65.

Wij vragen onze lid-organisaties dit bericht over te nemen in hun eigen communicatiemiddelen
(magazine of website) en/of deze nieuwsbrief door te sturen aan hun leden.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de
overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers
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