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Beste gepensioneerde van Kring ANWB bij de Nationale APF, 
 
De Wet Toekomst Pensioenen, die is aangenomen door de Tweede Kamer en nu in de 
Eerste Kamer wordt besproken, regelt de overgang van ons huidige pensioenstelsel 
naar een nieuw pensioenstelsel.  
 
In het kader van deze overgang hebben verenigingen van gepensioneerden en 
voormalig medewerkers een Hoorrecht. Dit houdt in dat zij gehoord moeten worden door 
de sociale partners over hun keuzes ten aanzien van inrichting van het nieuwe stelsel 
voor de (oud) medewerkers, waar zij de arbeidsvoorwaarden van bepalen. 
 
Om ons Hoorrecht goed invulling te kunnen geven willen we met alle gepensioneerden 
van Kring ANWB in gesprek. Vandaar dat wij u aanschrijven. Gepensioneerden, die al 
lid zijn van onze vereniging, hebben vorige week al een uitnodiging ontvangen via onze 
vereniging en hoeven derhalve niet langs deze weg te reageren. 
 
 
Bent u benieuwd naar de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor het 
pensioen dat bij de ANWB is opgebouwd? 
 
Kom dan naar een van de vijf bijeenkomsten die wij voor u hebben georganiseerd. 
Daar wordt u bijgepraat over de veranderingen die u de komende tijd kunt 
verwachten. Dit gebeurt in samenwerking met de pensioencommissie van de VG-
ANWB. Aan de orde komen onderwerpen als: 

• Hoe is uw pensioen opgebouwd en de relatie met AOW? 
• Hoe zit het nu met de aanpassingen van het pensioen aan kostenstijgingen? 
• Waarom een nieuw pensioenstelsel? 
• Hoe zit het straks met de zekerheid van de pensioenen? 
• Is er verschil tussen de risico’s tussen jonge en oudere deelnemers aan het 

pensioenfonds. En hebben de deelnemers daar invloed op? 
• Krijg ik straks meer, minder of hetzelfde pensioen? 
• Welke rol heeft de VG-ANWB bij de komende veranderingen? 

 
Naast de toelichtingen is er ook volop ruimte om vragen te stellen. De bijeenkomsten 
worden gehouden op: 

• dinsdagmiddag 7 maart bij Hotel van der Valk in Assen (Balkenweg 1, 9405 
CC Assen) 

• vrijdagmiddag 10 maart bij hotel van der Valk de Cantharel/Apeldoorn (Van 
Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn) 
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• woensdagmiddag 15 maart bij hotel van der Valk in Gilze/Tilburg (Klein 
Zwitserland 8, 5126 TA Gilze) 

• vrijdagmiddag 24 maart bij hotel van der Valk De Biltsche Hoek (De Holle Bilt 
1, 3732 HM de Bilt) 

• woensdagmiddag 29 maart bij het Hoofdkantoor ANWB in den Haag 
(Wassenaarseweg 220, 2596 EC den Haag) 

 
De toelichtingen wordt gegeven door leden van de pensioencommissie VG-ANWB:  
 Bert Nollen, vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het 

Belanghebbenden Orgaan van pensioenfonds bij De Nationale APF, waar het 
pensioen van ANWB en Unigarant thans is ondergebracht. Bert is tevens 
directeur geweest van het ANWB Pensioenfonds. 

 Henk van Drunen. Henk is de laatste directeur van het ANWB Pensioenfonds 
en thans betrokken bij enkele andere pensioenfondsen. 

 
Programma 
Het programma is als volgt: 
 
13.30 – 14.00 uur  Inloop en koffie/thee 
14.00 – 14.05 uur  Welkom  
14.05 – 15.00 uur  Toelichtingen op komende veranderingen en uw pensioen  
15.00 – 15.30 uur  Koffie/thee 
15.30 – 16.00 uur  Vragen over het nieuwe pensioenstelsel 
16.00 – 17.00 uur  Drankje met bittergarnituur 
 
Aanmelding 
Deelname aan deze bijeenkomst is voor u gratis.  
 
In verband met de zaalruimte en de consumpties is het wel noodzakelijk om u aan te 
melden. Dit kan door een email te sturen aan het Ledensecretariaat van onze 
vereniging: ledensecretariaat@vg-anwb.nl 
 
Wilt u daarin vermelden: 
uw voor- en achternaam 
uw woonplaats (i.v.m. mogelijk benodigde extra bijeenkomst bij een grote opkomst) 
uw emailadres (om met u hierover te kunnen communiceren) 
gewerkt bij: Unigarant of ANWB (omdat er twee pensioenregelingen zijn)  
 
Slluiting van de inschrijving 
De inschrijving sluit uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst. Na de 
aanmelding ontvangt u van ons nog een bevestiging van uw deelname aan de 
bijeenkomst die u heeft gekozen. 
 
Indien u vooraf meer wil weten over onze vereniging, kijk dan op https://www.vg-
anwb.nl/ 
 
Met vriendelijke groeten, 
Activiteitencommissie 
Vereniging van voormalig medewerkers ANWB 
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