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Geen afbeeldingen? Webversie

De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties
van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.
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Vrijwilligers gezocht
Het afgelopen jaar is veel werk verzet om de communicatie van de Koepel
Gepensioneerden te verbeteren. Dit jaar wordt ingezet op het verder ontwikkelen van de
communicatie via de sociale media (Twitter, Facebook, Instagram, blogs etc.). De
commissie communicatie zoekt vrijwilligers die bereid zijn om maximaal 2 uren per week
de actualiteit te volgen en korte berichtjes te maken voor de sociale media. Het doel is
drieërlei. Het vergroten van de naamsbekendheid van de Koepel Gepensioneerden, het
snel informeren van de aangesloten leden uit de achterban en het snel informeren van
mediavertegenwoordigers teneinde daarmee extra mediapubliciteit te genereren.
Streven is Koepel Gepensioneerden, als grootste belangenbehartiger van 300.000
aangesloten leden en 3,5 miljoen Nederlandse gepensioneerden via digitale
publiekscommunicatie een rol te laten spelen in het maatschappelijke debat en aandacht
te vragen voor door de Koepel Gepensioneerden en haar achterban relevante thema’s en
ontwikkelingen.
Idealiter worden de geplaatste berichten door voldoende lezers/volgers
doorgestuurd, waardoor ze zich snel verspreiden en nieuwe volgers zich aanmelden. Ook
leiden berichten die veel reacties oproepen tot uitnodigingen voor interviews of
praatprogramma’s waarmee de Koepel Gepensioneerden zich steeds duidelijker op de
kaart kan zetten.
Gezochte vrijwilligers (5 tot 7 personen) hoeven geen specifieke deskundigheid op het
gebied van sociale media te hebben. Zij worden in cursussen door externe professionals
wegwijs gemaakt in de wereld van de sociale media, door eigen deskundigen op de
aandachtsgebieden pensioenen, zorg, welzijn en wonen en koopkracht en inkomen en
door het bestuur in de lopende opvattingen van de Koepel Gepensioneerden over de
genoemde onderwerpen. Wanneer de cursussen achter de rug zijn, willen wij starten per
1 juni aanstaande.
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Gelukkig heeft de communicatie commissie al iemand gevonden, die de coördinator wil
worden van dit werkgroepje en die als intermediair zitting zal nemen in de communicatie
commissie. Opgave (ook als u iemand kent die het zou kunnen/willen doen) aan het
secretariaat@koepelgepensioneerden.nl. Meer informatie kunt u krijgen bij Jaap van der
Spek, die binnen het bestuur nu belast is met de portefeuille communicatie.

SER Themabrief
De themabrief Pensioenen en AOW van de maand april leest u via deze link.

Internetconsultatie
De seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben
gisteren via internetconsultatie met een gezamenlijke reactie gereageerd op het
wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling
en de Wet inkomstenbelasting 2001(aangaande knelpunten kleine pensioenen). U kunt
het document hier lezen.
Zie ook: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingpensioenwet/reactie/f7b2b999-6821444e-af23-f981516f3683
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Pensioenakkoord nader verklaard
Op onze website staat onder het thema Pensioenen het door de pensioencommissie
samengestelde document "Het pensioenakkoord nader verklaard". Daarin wordt op een
voor een ieder duidelijke manier uitgelegd wat het nieuwe pensioenakkoord inhoudt en
wat de mogelijke gevolgen van deze afspraak kunnen zijn.
Het is de bedoeling dat binnenkort soortgelijk documenten wordt geplaatst inzake
Koopkracht, Inkomen en AOW, Zorg, Welzijn en Wonen en Internationale Zaken.

Oproep reserve commissielid
De kascommissie van de Koepel Gepensioneerden onderzoekt na beëindiging van het
lopend verenigingsjaar de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt in de
voorjaarsvergadering schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering.
Tijdens de Algemene Vergadering van 24 maart j.l. hebben mevrouw Liesbeth Schaap
(BPP-PFZW) en de heer Frans van Houtert (Albemarle/Vospad) zich als commissielid
aangemeld. Zij zien zich echter graag versterkt met een derde (reserve)lid.
Bent u lid van één van onze verenigingen en wilt u, daar waar nodig, de kascommissie
behulpzaam zijn (het hebben van enige financiële kennis is een pré maar niet per se
noodzakelijk), geeft u zich dan op bij het secretariaat:
secretariaat@koepelgepensioneerden.nl Bellen mag ook: 030-28 46 080

Waar houden wij ons mee bezig?
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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

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
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