gvu@hetnet.nl
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
zaterdag 8 mei 2021 10:11
gvu@hetnet.nl
Nieuwsbrief 20, 2021

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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zaterdag 8 mei 2021

Uitstel nieuw pensioenstelsel vergroot onzekerheid
gepensioneerden.
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Naar verwachting zal minister Koolmees binnenkort de Tweede Kamer officieel melden dat
de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord in wetgeving met een jaar
wordt uitgesteld. De grote hoeveelheid vaak stevige reacties (ook van de Koepel
Gepensioneerden) op zijn eerste ideeën over die uitwerking én de taaiheid van een fors
aantal knopen dat nog moet worden doorgehakt, maken uitstel onvermijdelijk. Lees hier
verder...

WBTR, een nieuwe wet voor verenigingen
Vorige week namen ruim 100 geïnteresseerden deel aan een webinar in het kader van de
WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, in opdracht van de Koepel
Gepensioneerden georganiseerd door IVBB. Deze wet treedt 1 juli a.s. in werking. De
deelnemers hebben deze informatiebijeenkomst als informatief en prettig ervaren.
De WBTR is iets waar alle verenigingen en stichtingen mee aan de slag moeten en is
belangrijk om uw vereniging te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken,
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met deze wet
voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en andere ongewenste
zaken verenigingen en stichtingen schade kunnen aanbrengen.
De tijdens het webinar getoonde presentatie kunt u hier downloaden.
In de presentatie wordt ook een stappenplan uitgelegd. Het WBTR-stappenplan is
gemaakt voor en door verenigingen en helpt om in 3 uur het meeste gereed te hebben.
Voor meer informatie over de WBTR en over het stappenplan zie www.wbtr.nl en
https://wbtr.nl/wbtr-stappenplan/
Deelnemen aan het stappenplan kan eenvoudig via https://wbtr.nl/partner/koepelgepensioneerden/
Gebruik kortingscode Gepensioneerden50 en dan krijgt u 50% korting op het programma.
U kunt het webinar van 30 april hier terugkijken.
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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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