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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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Verkiezingsdebat seniorenorganisaties 3 maart a.s.
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. organiseren de
gezamenlijke seniorenorganisaties (Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM,
FNV Senioren en CNV Senioren Connectief) op woensdag 3 maart 2021 van 14.00 tot
17.00 uur een digitaal pensioendebat met een aantal politici.
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Vertegenwoordigers van 7 politieke partijen (VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en
50Plus) zijn uitgenodigd om, op basis van door ons van tevoren gestelde vragen, een
inleiding van maximaal 5 minuten te houden. Daarna zullen door vertegenwoordigers van
de 6 seniorenorganisaties vragen worden gesteld en/of opmerkingen worden gemaakt
die aan de politieke partijen ter beantwoording worden voorgelegd.
De volgende politici hebben toegezegd deel te nemen aan het webinar: Roald van der
Linde (VVD), Gijs van Dijk (PVDA), Hülya Kat (D66), Martin Nijkamp (50PLUS) en Sander
Huisman (ChristenUnie) alsmede nog nader te bepalen vertegenwoordigers van CDA en
GroenLinks.
Afgevaardigden van bij de seniorenorganisaties aangesloten verenigingen en personen uit
de achterban van die verenigingen worden van harte uitgenodigd het digitale
verkiezingsdebat bij te wonen. Zij krijgen tevens de mogelijkheid om via de chatfunctie in
de webinar vragen te stellen. Om e.e.a. ordentelijk te laten verlopen, zullen de
binnenkomende vragen worden geclusterd.
Wanneer u wilt deelnemen aan dit webinar, dan geeft u uiterlijk 1 maart uw naam en
e-mailadres door aan uw eigen vereniging, die deze gegevens daarna aan het
secretariaat van de organisatie kan sturen.
Na aanmelding zal de link met de benodigde instructies voor dit ZOOM-webinar u worden
toegestuurd. Deelnemers kunnen dan van huis uit hun inbreng leveren en aan het debat
meedoen.
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Criminelen bedenken nieuwe trucs om u op te
lichten
Alsof we nog niet genoeg hadden, hebben de boeven weer een verdergaande vorm van
oplichting bedacht, namelijk de bank-aan-huis-oplichting. Het is een follow-up van al die
neptelefoontjes die ze pleegden. We horen van onze leden dat deze manier van oplichting
toeneemt en jullie kunnen wel raden op welke doelgroep ze zich denken te moeten
richten.
In het kort:
Een oplichter belt en doet zich voor als iemand van uw bank. Het telefoonnummer
waarmee de oplichter belt, kan het echte nummer van de bank zijn, maar is het niet. Dat
is het spoofing-gedeelte.
De nep-bankmedewerker maakt de persoon aan de andere kant van de lijn eerst bang
met een smoes door bijvoorbeeld te zeggen dat er een verdachte grote betaling vanaf
diens bankrekening is gedaan, dat diens computer niet meer veilig is of dat een betaalpas
of inlogapparaatje vervangen moet worden.
Daarna maakt de nep-bankmedewerker het slachtoffer wijs dat iemand van de bank bij
langs moet komen (tja, corona, u kunt niet naar het kantoor komen, dus we komen naar
u) om de problemen op te lossen of om pas of inlogapparaat op te halen. Sommige
boeven zijn zo brutaal dat ze zich een weg naar binnen weten te banen om even te
helpen met de computer.
Hieronder een link voor meer informatie over dit onderwerp en hoe u zich kunt wapenen
tegen deze onfrisse praktijken.
Bank-aan-huis-oplichting | Veilig Bankieren.

Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!
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De wedervraag van de jonge ouderen is dan steevast: "Ok, maar waarmee dan en wat is
op tijd?" Daarover gaat het boek "Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!"
De Babyboom- en X-generatie staan voor de uitdaging om van de lange derde levensfase
die de meesten tegemoet gaan, inhoudelijk iets te maken. Zij kunnen hun eigen ouders
niet nadoen, maar zullen zelf het scenario moeten schrijven. Op zich zelf komt dat goed
uit, want ze willen ook graag zelf de regie houden.
Natuurlijk hangt bij de inrichting van deze levensfase veel af van de toevallige
opstandigheden. Maar, zoals op elke reis naar onbekend gebied, kan een beetje
voorbereiding veel ellende voorkomen. In deze beknopte reisgids voor de derde
levensfase worden de veranderingen besproken en worden negen belangrijke
aandachtsgebieden belicht die de kwaliteit van leven kunnen bepalen. Het is een
praktische oriëntatie en een eerste aanzet om concrete plannen te maken voor een eigen
verhaal. Wie prettig oud wil worden, begint op tijd! is gebaseerd op een uitgebreide
consultatie van jonge ouderen in deze levensfase.
Meer informatie over dit boekje en hoe u het kunt bestellen, vindt u onder de knop
"Boekinformatie" op de website Prettig Blijven Leven.

Netspar verkiezingsdebat
Op 10 maart a.s. organiseert Netspar een verkiezingsdebat over pensioen met
kamerleden uit zes partijen met pensioen in hun portefeuille (zie bijlage).
Het debat is voor iedereen toegankelijk en er kan ook vooraf gestemd worden op
stellingen om het debat af te trappen. In de pdf zit een link naar de plek waar de live
stream te volgen zal zijn (https://www.nieuwspoort.nl/agenda/overzicht/onlinebijeenkomst-netspar/stream). Iedereen kan de live stream volgen en vanaf 8 maart op de
stellingen stemmen.

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.
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Bekijk onze dossiers

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

Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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