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Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80
verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.
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Petitie Seniorencoalitie nu ook in radiocampagne
Vanaf morgen (donderdag 2 juni) zijn drie weken lang radiospotjes te horen waarin de
Seniorencoalitie de luisteraars oproept om onze petitie te tekenen over de nieuwe
pensioenwet. Heeft u al getekend? Met alle handtekeningen kunnen we een nóg steviger
vuist maken naar politiek Den Haag!
In de petitie vragen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden om het wetsvoorstel
voor een nieuw pensioenstelsel op een aantal belangrijke punten aan te passen. Want zoals
het er nu ligt, is het onacceptabel!
De Seniorencoalitie vraagt om blijvend indexeren, een eerlijke verdeling van de
pensioenpot en het echt kunnen meepraten van gepensioneerden. Veel meer over de actie
kunt u hier (https://www.pasdepensioenwetaan.nl/) lezen.
Op NPO Radio 1, 4 en 5 zijn de komende weken twee verschillende spotjes te horen.
Nieuwsgierig geworden? U kunt ze hieronder beluisteren:
Spot 1 (koopkracht)
Spot 2 (pensioenpot)
Op elke zender zal een spotje drie keer per dag te horen zijn. De tijdstippen zijn steeds
wisselend. Morgenochtend is om 8.02 uur de aftrap op NPO Radio 1, om 8.57 uur op NPO
Radio 4 en om 8.56 uur op NPO Radio 5.
De Tweede Kamer wil het wetsvoorstel over het nieuwe pensioenstelsel nog voor het
zomerreces behandelen. Vlak voor het debat zal de Seniorencoalitie de ingezamelde
handtekeningen aan Kamerleden overhandigen.

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

2

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

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in
uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het
laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft
gestuurd vragen dat te doen. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief blijven
ontvangen.
Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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