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Van de voorzitter, Marcel Celie.
Op 25 juni was de Nederlandse Veteranen dag en de KVEO was er bij!
Samen met secretaris Eric Otterloo en adviseur veteranen Bernard Schutte heb ik de
Veteranen dag bijgewoond vanuit een “kantoortent” op het Malieveld. Wij hebben enkele
leden maar ook niet-leden gesproken over het doel van onze vereniging. Het was goed
erbij te zijn! Ons streven is om volgend jaar wederom aanwezig te zijn op het Malieveld.

Van Jan van Harmelen, lid Verantwoordingsorgaan ABP (tot 1 juli).
Het Bestuur ABP heeft, gezien de gewijzigde regelgeving die de overheid heeft getroffen
met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), besloten om na vele jaren te beginnen
met indexeren zowel voor actieve deelnemers, voor zogenaamde slapers en voor
gepensioneerden met 2,39 %. Voor de details heeft u allen een min of meer persoonlijk
bericht ontvangen van het ABP. Gepensioneerden zien dit hogere pensioen vanaf juli
2022 op hun rekening staan. Daarnaast ontvangen de gepensioneerden over de eerste
zes maanden van dit jaar (2022) een nabetaling van 1,2%. De financiële positie van het
ABP is sterk verbeterd. Zie hier . Lees verder op onze website.
Tot 1 juli heb ik u, leden van de Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden (incl de KVEO),
vertegenwoordigd in het VO-ABP. Ik ben blij met dit resultaat en wens mijn opvolger Abel
Nijdam alle goeds bij dit fantastische werk dat hij per 1 juli van mij overneemt.

De Nijmeegse Vierdaagse. Heeft u meegedaan?
Sinds jaar en dag lopen diverse leden van onze vereniging de Vierdaagse. Zo ook ons lid
kol b.d. ts Paul Scharp (1938), rayonofficier Rotterdam. Hij heeft voor 45e (!) keer de
Vierdaagse volbracht. Proficiat Paul!
Ook Harry Driessen (1951), lkol b.d. gnktr, heeft zich niet laten kennen en heeft voor de
11de keer de Vierdaagse voltooid. Proficiat Harry!
In het verleden maakte het Mededelingenblad trouw melding van leden die de Vierdaagse
met succes hadden volbracht, inclusief het aantal keren gelopen. Ter wille van de
actualiteit is besloten deze traditie te herstellen via de website en de Nieuwsbrief.
In de volgende Nieuwsbrief en op de website zal een overzicht worden gepubliceerd van
deelnemers die de Vierdaagse (wederom) hebben volbracht.
Ook de KVEO blijft strijden voor een goed pensioen!
Zie www.kveo.nl

KVEO Nieuwsbrief nr. 57

Geef uw naam, rang WD cq KMD, geboortejaar en het aantal malen dat u inclusief dit jaar
de Vierdaagse hebt gelopen door aan de redactie Nieuwsbrief Nieuwsbrief@kveo.nl vóór
15 september.

Van het Veteranenfront
De provincie Zuid-Holland wil haar veteranen extra bedanken voor hun inzet als militair, nu
en in het verleden. In samenwerking met het Veteraneninstituut organiseert de provincie
Zuid-Holland daarom een Beachvolleybal toernooi & Pubquiz speciaal voor ZuidHollandse veteranen. Voor een bijpassend hapje en drankje zal worden gezorgd!
De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, nodigt Zuid-Hollandse
veteranen hiervoor van harte uit op zaterdag 24 september 2022 bij Habana Beach op
Kijkduin te Den Haag. In de uitnodiging (zie hier) vindt u meer informatie.
Het programma ziet er als volgt uit:
12:45- 13:00 uur: Verzamelen bij Habana Beach Kijkduin
13:00 - 14:00 uur: Ontvangst met lunch en welkomstwoord Jaap Smit, commissaris van de
Koning
14:00 - 16:00 uur: Beachvolleybal & pubquiz (inclusief drinks and bites)
16:00 - 18:00 uur: Barbecue met feestelijke prijsuitreiking
Via de link of door de QR code te scannen op de uitnodiging (zie hier) kunnen veteranen
zich opgeven voor het evenement. Aanmelden kan tot 12 september 2022.
Voor vragen kunt u contact opnemen via veteranen.evenementen@pzh.nl of 0704416611.

De nieuwe pensioenwet
Binnenkort besluit de Tweede Kamer hoe ons nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien,
dat uiterlijk in 2027 ingaat. Daarin staan ook afspraken over de komende jaren, de periode
dus voordat het nieuwe stelsel van kracht wordt. De ouderenorganisaties ANBO, KBOPCOB, Koepel Gepensioneerden (waar ook de KVEO bij is aangesloten) en NOOM wijzen
het wetsvoorstel zoals het er nu ligt af en kunnen alleen instemmen als aan hun eisen
wordt tegemoet gekomen. Het nieuwe pensioenstelsel is een enorme stelselwijziging met
gevolgen voor alle gepensioneerden én toekomstige gepensioneerden in ons land. Dat
moet niet even snel door de Tweede Kamer worden gedrukt, zoals nu wel gebeurt.
Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als
werkenden is beloofd. Die belofte zal niet worden ingelost met het wetsvoorstel voor een
nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarom: pas de pensioenwet aan!
Lees verder via deze website http://pasdepensioenwetaan.nl/ en teken de petitie voor een
beter pensioen, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een betere
vertegenwoordiging zodat gepensioneerden echt kunnen meepraten!

Ook de KVEO blijft strijden voor een goed pensioen!
Zie www.kveo.nl

