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Bij het samenstellen van deze info kunnen we niet verder kijken dan eind mei. Dat wil 
zeggen dat de activiteiten voor mei en juni gecanceld zijn. Als de horeca geopend is en er 

weer 30 of meer personen in een ruimte aanwezig mogen zijn zullen wij in juli onze 
activiteiten hervatten. Voor verdere informatie kijkt u op onze facebook pagina of op onze 

website. U kunt ook bij een van de bestuursleden informeren hoe de stand van zaken is. 
 

Normaliter hebben wij in de maanden juli en augustus geen activiteiten. Echter, als de 

Corona maatregelen het toelaten zullen wij in juli onze activiteiten hervatten. Wij zullen 

proberen om het Dinner-Concert in juli te organiseren. 
 

 

Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen 
 
Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de invoer van het 
nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen daardoor nog langer koopkracht te 

verliezen, zo waarschuwen de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en Koepel  
Gepensioneerden. Minister Koolmees moet hun snel een beter perspectief bieden, omdat 

het draagvlak voor vernieuwing nu steeds verder onder druk komt te staan. 
 

De lawine van reacties op de eerste wetsvoorstellen geeft aan dat het veranderen van het 
pensioenstelsel een ingewikkelde operatie is, met ingrijpende gevolgen voor alle 

deelnemers, werkend en gepensioneerd. De ouderenorganisaties zijn gevoelig voor het 

argument van zorgvuldigheid. Maar eerder gaven zij al aan dat de overgangsperiode naar 
het nieuwe stelsel onvoldoende is geregeld. 

 
Dreiging van korting 

 
Met name bij grote fondsen als ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen is de dreiging 

van korting niet van de baan, ondanks de betere cijfers die zijn gepubliceerd. Daar staat 
tegenover dat er nagenoeg geen uitzicht is op de in het pensioenakkoord genoemde 

verhoging van pensioenen. De aanvullende pensioenen van de meeste ouderen staan al 
12 jaar stil, waardoor die dik 20 procent minder waard zijn geworden. 
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De ouderen adviseurs van de KBO 
kunt u ook hiervoor benaderen. Zie 

naam en telf.nr. op de voorkant van 
deze info. 

 



 
 

 

 

 

   

       

 

 
 

                                                   

 

 

 
 


