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DE KALENDER VAN
KBO-PCOB!
Met deze verjaardagskalender wil KBO-PCOB laten zien hoe
sterk, sprankelend, veerkrachtig, wijs, divers en bijzonder
mensen boven de 60 zijn. Leuk als cadeautje of voor jezelf.
Koop hier de verjaardagskalender van KBO-PCOB! Bestel
de kalender voor jezelf (vanaf 1 stuk) of als afdeling met
korting (vanaf 5 stuks).
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NIEUWS

Doorbreek de stilte van de
armoede
Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil de
ouderen om wie het gaat in beeld krijgen.
Wie zijn zij, wat is hun verhaal en hoe groot
is hun financiële nood. Het wordt tijd dat
deze verhalen de aandacht krijgen die ze
verdienen, dat de stilte van armoede wordt
doorbroken. Daarom start KBO-PCOB het
meldpunt Stille Armoede, waarop u uw
verhaal kunt achterlaten.
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Nieuwe pensioenstelsel
moet terug naar de
tekentafel
Opinie – Met drie aanpassingen biedt het
nieuwe pensioenstelsel meer zekerheid
aan huidige en toekomstige
gepensioneerden, denken John Kerstens
(Koepel Gepensioneerden), Lucía Lameiro
(NOOM), Ingrid Rep (KBO-PCOB) en
Anneke Sipkens (ANBO).
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AGENDA

Academietour

Wilt u zich nog aanmelden voor een van de
bijeenkomsten in november dan kan dat via onderstaande

knop meer info en aanmelden.
De kennissessies vinden op de volgende data in de
ochtend plaats:
15 november
Overijssel (Nijverdal)
29 november
Brabant (Waalwijk)
Meer informatie >

Webinar Internetcriminaliteit 15 november
De Rabobank organiseert 15 november as een webinar over
Internetcriminaliteit. Het webinar is voor iedereen
toegankelijk. Wilt u de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen. Houd uw geld veilig, herken fraude en meld
u snel aan!
Meer informatie >

Koffiebijeenkomst 1 december
Veiligheid in en rond de feestdagen. Wat komt er zoal bij
kijken? Wat kunt u doen om veilig de feestdagen door te
komen op het gebied van inbraak-, brandpreventie en online
aankopen? Wilt u meer weten? Doe dan mee op 3
november met de online koffiebijeenkomst.
Meer informatie >

VERENIGING

Mediaoverzicht
Seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt
regelmatig genoemd, zowel online en op
social media als in diverse kranten,
tijdschriften, radio- en
televisieprogramma’s. Om u daar een goed
beeld van te geven treft u hieronder een
overzicht aan van enkele belangrijke
‘wapenfeiten’.
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Jaarcijfers: Voor
penningmeesters PCOB
Het jaar 2022 is inmiddels bijna voorbij.
Begin 2023 zal de balans en een
exploitatierekening over 2022 van uw
PCOB-afdeling weer opgesteld moeten
worden. Deze kunt u presenteren op de
jaarvergadering van uw afdeling. Deze
informatie dient ook naar het
verenigingsbureau te worden gestuurd. Wij
verzoeken u vriendelijk dit voor 15 februari
2023 te doen. Kijk op mijn PCOB voor
meer informatie.*
Tip: Log eerst in op Mijn PCOB met uw
lidnummer en postcode en klik op de
Menukaart. Op deze manier krijgt u meteen
het juiste bericht op uw scherm als u op
onderstaande knop klikt.
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*Wegens onderhoud is MIJN PCOB van vrijdag 18 november, 13.00 uur tot en met maandag
21 november, 12.00 uur niet bereikbaar.
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