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Landelijke pensioenactie op 29 mei
Kom samen met ons op 29 mei in actie voor een goed pensioen. Want
iedereen hoort op tijd te kunnen stoppen met werken en zonder
financiële zorgen van die oude dag te kunnen genieten.
Wat is nodig voor een goed pensioen?
 Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen
 Indexatie van de pensioenen voor elke generatie
 Een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen
en onzekere contracten.
Waar voer jij actie?
Op 29 mei voeren we in heel Nederland actie voor een goed pensioen.
Een overzicht van die acties, verdeeld per regio, vind je op deze pagina.
Meld je aan voor een actie bij jou in de buurt!
Bereken jouw pensioenleeftijd
Tot welke leeftijd moet jij nog doorwerken? Check het hier
Let op: Ben je geboren na 1989? De berekeningen op de website van de SVB
stoppen bij een verwachte AOW-leeftijd van 71 jaar en 3 maanden. De
verwachting is wel dat mensen steeds ouder worden, en dat daarmee dus de
AOW-leeftijd (flink) zal toenemen.

Meer weten?
PDF Beleidsplan FNV Eerlijk stoppen met werken
PDF Pensioenvisie Samen delen, een sterke keuze
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Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

Om goede
arbeidsvoorwaarden voor
werknemers te kunnen
blijven garanderen is een
sterke bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat
om daadkrachtig op te
treden op cruciale
momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen.
Dat doen we met elkaar. En
vooral voor elkaar. Maar
altijd samen.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn
welkom.

Info-middag over keuzepensioen ABP
Voor alle FNV-leden die zijn aangesloten bij het ABP: een informatiemiddag
over het keuzepensioen.
De samenleving verandert voortdurend, en voor de pensioenen in Nederland
is dat niet anders. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en kent het pensioen vanaf
2014 een andere opbouw. Deze en andere veranderingen vergroten voor
iedereen het belang om de juiste keuzes te maken rond het pensioen. Denk
hierbij aan vragen als: eerder of later met pensioen, en wat zijn dan de
gevolgen?; wat is voorwaardelijk pensioen en waar moet ik op letten?
Wie met deze of andere pensioenvragen zit, is van harte welkom op de
voorlichtingsmiddag die binnenkort plaatsvindt. Een deskundige van het ABP
zal samen met een FNV-medewerker de voorlichting verzorgen. Na afloop
ontvangt iedere deelnemer een hand-out van de presentatie.
Datum en plaats
De bijeenkomst vindt plaats in het regiokantoor van de FNV en duurt van
16.00 uur tot 17.30 uur; inloop met koffie is vanaf 15.30 uur.
Maandag 27 mei, FNV-regiokantoor Deventer
Gotlandstraat 2a, 7418 AZ Deventer
De FNV weet uit ervaring dat met name mensen die de pensioenleeftijd zijn
genaderd geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van het keuzepensioen.
Vooral FNV-leden geboren tussen 1952 en 1960 maken veel gebruik van
informatiemiddagen zoals deze. De bond wil echter benadrukken dat de
bijeenkomsten ook voor anderen zeer interessant zijn en dat ABP-deelnemers
van alle leeftijden meer dan welkom zijn.
Belangstellenden kunnen zich voor de pensioen bijeenkomst aanmelden via
het volgende adres: http://bit.ly/ABP aanmelden. Dit adres is overigens van het
ABP. Het pensioenfonds verzorgt de inhoud en voor een deel de organisatie
van de informatiemiddag en kan dan bij veel belangstelling zo nodig meer
avonden plannen.

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten
en ophangen?

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.
Jouw werk en inkomen.
Zaken die er toe doen.
Heb jij hier vragen over of signaleer je iets waar wij als vakbond
aandacht aan zouden moeten besteden?
Of vragen over deze nieuwsbrief?
Mail naar: fnv@radboudumc.nl

