RED ONS
PENSIOENSTELSEL

8 SEPTEMBER 2018 | 12.00 UUR AMSTERDAM

WIL JIJ OP TIJD STOPPEN MET WERKEN EN
KUNNEN REKENEN OP EEN FATSOENLIJK INKOMEN?

KOM IN ACTIE VOORDAT JOUW OUDE DAG WORDT WEGBEZUINIGD
Vóór Prinsjesdag moet het kabinet kiezen: geld vrij maken voor een eerlijk pensioen, of
op voet van oorlog treden met werkenden. Onze eisen zijn heel simpel: wij willen dat iedereen op tijd kan stoppen met werken, en dan kan rekenen op een fatsoenlijk inkomen.

CONCREET BETEKENT DAT:
1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 en maak eerder stoppen (fiscaal)
mogelijk voor zwaar werk
2. Regel indexatie voor elke generatie
3. Bied een pensioen voor iedereen, ook flex en ZZP
Wij maken als FNV één vuist: wij zullen nooit verslechteringen accepteren. Maar dit komt
niet vanzelf goed. Daarom roepen we je op: kom in actie voor jouw (huidige of toekomstige) oude dag en meld je aan voor de demonstratie op zaterdag 8 september 2018 op
het Beursplein in Amsterdam.

MELD JE AAN VOOR DE DEMONSTRATIE!

Datum: zaterdag 8 september 2018, aanvang 12.00 uur
Locatie: Beursplein Amsterdam
Demonstratie: korte route door het centrum
Einde: 14.00 uur
Tip: neem je collega’s, teamgenoten, vrienden
en (klein)kinderen mee!
Leden kunnen een gratis treinkaartje aanvragen.
Meld je aan via fnv.nl/pensioenacties

EEN REGERING MET FATSOEN
REGELT EEN GOED PENSIOEN

JA, IK WORD LID VAN DE FNV!
NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO

PERSOONSGEGEVENS ( INVULLEN IN BLOKLETTERS )
Achternaam :

Voorletter(s):

Voornaam :

m

Geboortedatum :

Straat :

Huisnummer :

Plaats :

Postcode:

Land :

Telefoonnummer :

E-mailadres :

(WERK)SITUATIE
In dienst bij werkgever

Zelfstandige /zzp-er

Niet werkzaam

Uitzendkracht

Student /scholier

Gepensioneerd

Naam werkgever, (uitzend)organisatie of (eigen)bedrijf :
Adres :
Plaats :

Postcode

Functie :
Als uitzendkracht/ zelfstandige/zzp-er werkzaam bij :
Adres :
Plaats :

Postcode

(BETALINGS)GEGEVENS

Ik geef toestemming aan de FNV om door middel van automatische incasso de maandelijkse contributie (1) af te schrijven.
Ik betaal per acceptgiro (meerkosten €1,-)

IBAN:
Ik ontvang graag de voordelen van het Ledenvoordeel FNV programma! Je ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief en 3 of 4
maal per jaar een partnermailing. We delen jouw gegevens NIET met derden en uitschrijven kan via een link in de nieuwsbrief.
Ik stem in met de algemene voorwaarden van de FNV (2)

HANDTEKENING :

Datum :
Onderdeel van het lidmaatschap is dat wij je op de hoogte houden over vakbondswerk.
Dit doen we per (digitale)post, telefonisch en andere kanalen. Je kan je altijd uitschrijven.

IK BEN AANGEMELD DOOR (DE ‘WERVER’ ONTVANGT 10 EURO WERVERSPREMIE)
Achternaam :

Voorletter(s):

IBAN:
Lidmaatschapsnummer:

OPSTUREN

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

Contactcenter FNV t.a.v. Ledenservice,
Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht

(1) Kijk voor de geldende contributiebedragen op: fnv.nl/contributie.
(2) Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemenevoorwaarden voor de actuele versie.
We gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen.

v

