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gvu@hetnet.nl

Aan: Kat J. de (jkat@dds.nl); m.koopmans9@kpnplanet.nl; hansfraza@hetnet.nl; 
b_slootweg@hotmail.com; Wijnekus J. A. M. (wijnekusjoris@gmail.com); Robert J. 
(joke.robert@hetnet.nl); Verhoef J. J. M. (Mail@JJMVerhoef.nl); Timmer R. G. 
(ruud.timmer@outlook.com)

Onderwerp: FW: Nieuwsbrief 2, 2022

 
 

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>  
Verzonden: maandag 10 januari 2022 20:40 
Aan: gvu@hetnet.nl 
Onderwerp: Nieuwsbrief 2, 2022 
  

Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid 
op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten 
zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 

  

Nieuwsbrief 2, 2022 

maandag 10 januari 2022 
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Vacatures bij de Koepel Gepensioneerden 

In verband met de aflopende zittingstermijn in het bestuur van de huidige secretaris, is de 
Koepel Gepensioneerden op zoek naar iemand die zijn werkzaamheden gaat overnemen. 
Tevens is onze vereniging op zoek naar een algemeen bestuurslid met kennis van 
juridische zaken. Deze functies zullen worden vervuld op basis van vrijwilligheid met 
mogelijkheid voor een vrijwilligers- of onkostenvergoeding. Hieronder treft u de 
profielschetsen aan voor beide betrekkingen. 

Profielschets secretaris 

Profielschets bestuurslid juridische zaken 

Voor uitgebreidere informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de heer 
Dick van der Windt, tel.06 229 46 709 

Reacties graag voor 31 januari sturen aan de voorzitter van de selectiecommissie, de heer 
John Kerstens, e-mailadres voorzitter@koepelgepensioneerden.nl 

  

Waar houden wij ons mee bezig? 
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere 

ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden 
bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 

 
Bekijk onze dossiers 
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Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de 

Koepel in uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of  via een andere 

persoon ontvangt. In het laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar 

degene die u de nieuwsbrief heeft gestuurd vragen dat te doen  Zo zorgt u ervoor dat 

andere lezers de nieuwsbrief blijven ontvangen! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  

 


