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Geen afbeeldingen? Webversie
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Hoe denken ‘kwetsbare’ ouderen zelf over de
coronacrisis?
Dat is de onderliggende vraag van het j.l. donderdag uitgezonden TV-programma "Oud,
maar geen dor hout".
Zembla peilde in samenwerking met het seniorenblad "Plus Magazine' de mening van
1.133 senioren. Lees hier het door Zembla/BNNVARA uitgebracht persbericht over deze
uitzending.
U kunt deze bijzonder interessante uitzending terugkijken via deze link of a.s. dinsdag 25
mei om 09.30 uur op NPO2.

Opletten bij afmelden voor nieuwsbrief!
Met enige regelmaat krijgen wij van geabonneerden op de digitale Koepel
Gepensioneerden nieuwsbrief de melding “ik heb al enkele weken geen nieuwsbrief meer
ontvangen” terwijl men zich niet heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Deze “klacht”
komt vrijwel altijd van een e-mailadres van de secretaris of een andere contactpersoon
van een aangesloten vereniging. Waarom dit gebeurt en hoe dit kan worden voorkomen,
wordt hieronder uitgelegd.
Eenvoudig gesteld, kunnen de abonnees op de nieuwsbrief worden ingedeeld in twee
“groepen”. De eerste groep (1) bestaat uit personen die op hun privé e-mailadres de
nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden rechtstreeks vanuit de verzendlijst op
communicatie@koepelgepensioneerden.nl krijgen toegestuurd. De andere groep (2) krijgt
de digitale nieuwsbrief via hun vereniging (meestal het secretariaat) of via een kennis
doorgestuurd.
Wanneer nu een lezer van de nieuwsbrief in groep 2 zich via de link “Uitschrijven”
(helemaal onderaan de nieuwsbrief) uitschrijft, ontvangt niet alleen hij/zij geen
nieuwsbrief meer, maar krijgt ook degene die de nieuwsbrief heeft doorgestuurd geen
nieuwsbrief meer en ook alle adressen aan wie die vereniging de nieuwsbrief
heeft doorgestuurd niet meer! Het is daarom erg belangrijk om na te gaan van wie u
de nieuwsbrief ontvangt, mocht u zich willen afmelden.
Wij adviseren u nadrukkelijk zich in dat geval af te melden bij degene van wie u de
nieuwsbrief ontvangt en niet via de link onderaan de nieuwsbrief. Hiermee voorkomt u
dat veel lezers een aantal weken geen nieuwsbrief ontvangen en het bespaart het
verenigingsbureau een heleboel zoekwerk en administratieve rompslomp. Voor digitale
nieuwsbrieven bestaat overigens de wettelijke verplichting om een zgn. afmeldlink te
plaatsen, wij kunnen en mogen die link dus niet verwijderen.
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Column
Van Cees van Tiggelen, onze contactpersoon in het Maatschappelijk Overleg
Betalingsverkeer, ontvingen wij een link naar een artikel van Olof King, directeur bij de
Consumentenbond.
Veelvuldig hebben Cees en anderen erbij de bond op aangedrongen de wensen van
seniorenbonden t.a.v. zaken zoals het aantal bankkantoren en de bereikbaarheid van
geldautomaten serieus te nemen en dit bij de relevante instanties aan te kaarten. Het ziet
er naar uit dat de Consumentenbond onze zienswijze nu meer en meer ondersteunt.
U leest de interessante column van Olof King hier.

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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