
 

                                                                         

 

                  

 

Uitnodiging debatmanifestatie over pensioenen met minister 

Koolmees, 19 november 2018, vanaf 12.30 uur, Jaarbeurs Utrecht 

De organisaties van gepensioneerden en ouderen in Nederland nodigen u van harte uit deel te 
nemen aan de debatmanifestatie met minister Koolmees. Deelname is zonder kosten voor de 
deelnemer. Reiskosten zijn voor eigen rekening of die van de achterliggende organisatie. Een kort 
overzicht van het programma vindt u hieronder: 

12.30 uur: ontvangst met koffie, thee en ‘wat erbij’ 
13.30 uur: opening door de dagvoorzitter  
13.40 uur: inleiding (punten die we terug willen zien in een aangepast pensioenstelsel) 
13.50 uur: presentatie onderzoeksresultaten over die uitgangspunten 
14.00 uur: inleiding (gevolgen rekenrendement voor de evenwichtigheid, generaties)  
14.20 uur: paneldiscussie met deskundigen/spelers uit de pensioenwereld 
15.00 uur: samenvatting opvattingen organisaties gepensioneerden en ouderen 
15.15 uur: reflectie minister Koolmees 
16.00 uur: napraten bij een hapje en drankje 

In een later stadium zal het nader ingevulde programma worden rondgestuurd. Deze uitnodiging is 
bedoeld als mogelijkheid om u alvast in te schrijven en wat meer zeker te zijn van een plek. Helaas 
zit er een maximum aan het aantal deelnemers, te weten 450. Van alle uitgenodigde organisaties, 
los van hun omvang, zijn in ieder geval 15 leden welkom en de overige aanmelders worden 
ingeschreven op een wachtlijst en per 1 november ingevoegd naar rato van het aantal leden van de 
organisatie waar zij lid van zijn. Genoeg reden dus om u snel in te schrijven. 

Aanmelden 
De NVOG is bereid de inschrijving te faciliteren. Daarom het verzoek om u zo snel mogelijk aan te 
melden bij het secretariaat: debatmanifestatie@gepensioneerden.nl onder vermelding van 
volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en de organisatie waarvan u lid bent dan wel die u 
vertegenwoordigt. Zie daarvoor bijgaand antwoordformulier. Per post kan ook. Adres: 
Debatmanifestatie, p/a NVOG, Postbus 2069, 3500 GB Utrecht.  

Deelnemende seniorenorganisaties 
KNVG en haar lidorganisaties, NVOG en haar lidorganisaties, NOOM en haar lidorganisaties,  
KBO-PCOB, de seniorenorganisaties van FNV, CNV en De Unie, de groep Verontruste Ouderen en 
als gasten de leden van de seniorenorganisaties van de politieke partijen, leden van 
jongerenorganisaties die in het Pensioenlab vertegenwoordigd zijn, leden van besturen van 
pensioenfondsen (Pensioenfederatie) en pensioendeskundigen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de deelnemende organisaties, 

Jaap van der Spek 

Senioren 
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