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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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Pleidooi voor een krachtigere gezondheidsstrategie
Koepel Gepensioneerden heeft samen met KBO-Brabant, FASv en NOOM een brief
gestuurd aan de demissionaire ministers Hugo de Jonge ( VWS) en Sigrid Kaag
(Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).
In de brief bepleiten zij een sterkere, overkoepelende Europese gezondheidsstrategie en
samenwerking bij de bestrijding van infectieziekten met pandemische dreiging.
De brief is ook aan de voorzitter van de Tweede Kamer en aan de vaste Tweede Kamer
commissie van VWS gestuurd.
U kunt de brief hier lezen.

Vrijwilligers gevraagd (vervolg)
Het voornemen om de communicatie van de Koepel Gepensioneerden te verbeteren
behelst onder meer het ontwikkelen van de communicatie via de sociale media. In
een vorige nieuwsbrief hebben wij vrijwilligers gevraagd om aan de ‘werkgroep sociale
media’ deel te nemen. Het is fantastisch te kunnen melden dat zich niet alleen een
coördinator heeft opgegeven maar ook dat al 4 mensen actief willen meedoen.
Daardoor kunnen we daadwerkelijk gaan starten. Zo mogelijk per 1 juni. Het zou mooi
zijn als de werkgroep nog kan worden uitgebreid met 3 mensen. Zo kunnen we de
werklast nog beter spreiden en is 2 uren per week goed te realiseren. Graag opgave bij
ons secretariaat: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl.
Rinze Braaksma, de coördinator van de werkgroep sociale media, is bezig uit te zoeken
welke externe organisatie/deskundige een opleiding kan verzorgen en de
begeleiding/coaching op zich kan nemen.
Intern zullen de leden van de werkgroep door de adviescommissies en het bestuur op de
hoogte worden gesteld van de belangrijkste ingrediënten van en opvattingen en
standpunten over de onderwerpen zorg, welzijn, wonen, inkomen/koopkracht en
pensioenen.
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Nadere informatie kan worden gekregen bij jaapvdspek@planet.nl telefoon 06 22445140

Informatie over AGE Platform Europe
Op onze website staat onder Thema's - Documentatie en Archief - Europa een
documentje waarin wordt uitgelegd wat AGE Platform Europe is, wat zij doen en welke rol
de Koepel Gepensioneerden heeft in dit netwerk van non-profitorganisaties.
In het artikel staat tevens een link naar de website van AGE Platform Europe. Een snellere
manier om het artikel te openen: klik op het AGE logo onderaan onze website.

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

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