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Nieuwsflits                                                 24 februari 2021  
 

Beste leden van de VG-Océ, 

Wij ontvingen een uitnodiging van de Koepel Gepensioneerden, met het verzoek om deze aan onze 
achterban door te sturen. Dat doen wij bij deze. Wij bevelen de inhoud van de uitnodiging  van harte 
bij u aan. 

U kunt uzelf opgeven voor het debat via het e-mailadres dat genoemd staat in de uitnodiging. Het 
debat zal via ZOOM verlopen. Opgeven betekent niet dat u per sé aan het debat moet deelnemen; u 
kunt het ook alleen volgen. U krijgt voor beide gevallen de ZOOM codes toegestuurd. 

Hieronder vindt u de uitnodiging. 

Met hartelijke groet, 
namens het bestuur van de VG-Océ, 

Henk Mariën,  
bestuurslid/webmaster. 

                  

                           
 

Uitnodiging bijwonen Pensioendebat op 3 maart 2021 
 
Geachte besturen van de lid-verenigingen en de commissies van de Koepel Gepensioneerden,  
 
De gezamenlijke seniorenorganisaties organiseren 3 maart 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal 
pensioendebat. Er zal gedurende dit debat een pauze worden ingelast en het eindtijdstip is natuurlijk 
afhankelijk van het debat.  
 
Vertegenwoordigers van 7 politieke partijen (VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en 50Plus) zijn 
uitgenodigd om,  
op basis van door ons van tevoren gestelde vragen, een inleiding van maximaal 5 minuten te houden. 
Daarna zullen door vertegenwoordigers van de 6 seniorenorganisaties vragen worden gesteld en/of 
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opmerkingen worden gemaakt die aan de politieke partijen ter beantwoording worden voorgelegd. 
De helft van de politieke partijen heeft al positief gereageerd.  
 
Een gespreksleider zal ervoor zorgen dat alles ordentelijk verloopt. Als ertegenwoordiger/toehoorder 
uit de achterban van de 6 seniorenorganisaties wordt u in de gelegenheid gesteld via chat vragen te 
stellen en/of opmerkingen te maken.  
De chatvragen zullen worden geclusterd en door de gespreksleider aan de orde worden gesteld.  
Het bestuur nodigt u van harte uit dit digitale debat bij te wonen.  
 
U wordt verzocht zich uiterlijk 1 maart 2021 aan te melden. Hiertoe dient u de volgende gegevens 
per mail aan te leveren aan het secretariaat: (info@vg-oce.nl)  
 
Naam vereniging, uw eigen naam en uw eigen emailadres.  
 
Mocht u meerdere personen willen aanmelden dan ook hiervoor de benodigde gegevens aanleveren.  
De link met de benodigde instructies voor dit ZOOM-webinar zal op maandag 1 maart 2021 worden 
verzonden. Deelnemers kunnen dan van huis uit hun inbreng leveren en aan het debat meedoen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Koepel Gepensioneerden, 
Jaap van der Spek/Joep Schouten 

 


