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Aan de leden van de FvOv-verenigingen in betreffende regio’s
Federatie van
Onderwijsvakorganisaties

Zeist, 27 februari 2019

a: FvOv
Postbus 398
3700 AJ ZEIST
e: info@fvov.nl
w: www.fvov.nl

Voor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’
De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABPpensioen. Daarom organiseren wij binnenkort weer informatiebijeenkomsten rondom
het ABP-pensioen. U bent als lid van een van de FvOv-verenigingen van harte welkom
bij een van de bijeenkomsten.
Wanneer en waar?
De ABP-presentaties worden gehouden van 18.00 – 19.30 uur:
• woensdag 27 maart in Enschede;
• dinsdag 16 april in Culemborg.
Pensioen is belangrijk!
Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOWen ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent het ABP pensioen vanaf 2014 een lagere
pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste
keuzes te maken voor het pensioen. Vragen die hierbij kunnen leven zijn:
• eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen?
• wat is voorwaardelijk pensioen en waar moet ik op letten?
• hoe hoog is het nabestaandenpensioen; kan ik nabestaandenpensioen ook uitruilen
voor meer eigen pensioen of juist andersom?
• kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen?
• ik wil zelf berekeningen maken: Hoe werkt MijnABP?
Leven deze vragen ook bij u?
Meldt u zich dan aan voor een informatieavond! KLIK HIER.
Toelichting aanmeldingssysteem
Zodra u zich aangemeld heeft, ontvangt u een bevestigingsmail. Als u deze
bevestigingsmail niet ontvangt dan heeft u de aanmelding niet volledig afgemaakt.
U kunt zelf de aanmelding annuleren als dat nodig is, de procedure hiervoor vindt u in de
bevestigingsmail zoals hierboven genoemd.
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Praktisch zaken
• De ABP/FvOv-bijeenkomsten zijn gratis.
• Via de info [+] blokjes in het ABP-aanmeldingssysteem vindt u de adresgegevens.
• Inloop is vanaf 17.30 uur, het programma van 18.00 tot ± 19.30 uur.
• Voor broodjes wordt gezorgd: vanaf 17.30 uur smakelijk eten gewenst!
• Wanneer u onverhoopt niet kunt komen meldt u zich dan (m.n. vanwege het aantal
broodjes!) aub tijdig af via uw bevestigingsmail.
• Ter plekke wordt gevraagd om aan te geven van welke FvOv-vereniging u lid bent.
Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Jilles Veenstra,
voorzitter FvOv
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