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In dit nummer:
1 Voorwoord redactie
-Vacatures in Zeeland
-Korting op het
Alles-in-1-pakket van
Delta en Zeelandnet
2 Voor u gelezen:
-Zeeland heeft een
nieuwe administrateur
-Fietstocht in ZeeuwsVlaanderen
-Landelijk Coördinator
Belastingservice
gezocht
3 Voor u gelezen
-Cursus Vrijwillige
Ouderenadviseur
-Niet-reanimeerpenning
dient neutraal te zijn
4 Voor u gelezen
-Koopkrachtverbetering?
Vergeet de ouderen niet!
Blijf ons ondertussen ook
volgen op Twitter via
@Unie_KBO.
Voor al het nieuws vanuit
de UnieKBO kijkt u op
onze website www.kbo.nl

Beste lezer(es),
Volop nieuws weer na de vakantieperiode! De redactie heeft uit
het brede nieuwsaanbod voor u een keus gemaakt, zodat deze
uitgave van NieuwsFlitZ gevarieerde informatie bevat.
Hoewel de NieuwsFlitZ bedoeld is om informatie van KBO Zeeland,
van de Unie KBO en van Zeeuwse KBO afdelingen gekanaliseerd
aan de KBO leden aan te bieden, is het desgewenst mogelijk om je
af te melden voor toezending van de NieuwsFlitZ via emailadres:
jansenwfm@gmail.com
Voor uw agenda: de najaarsvergadering van KBO Zeeland is
gepland op dinsdag 28 oktober in Hotel van Leuven te
Kloosterzande. De agenda zult u in een latere uitgave van
NieuwsFlitZ kunnen lezen.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.

De redactiecommissie.

Vacatures in Zeeland
KBO Zeeland is regelmatig op zoek naar mensen die zich willen
inzetten voor de bond.
Met spoed wordt er gezocht naar:
-Assistent Webmaster. Inlichtingen bij Arend de Haas, Webmaster.
E-mail: arendenericdehaas@hotmail.com
-Redactielid voor de NieuwsFlitZ.
Het betreft het verzamelen/herschrijven van teksten. Bij voorkeur
iemand die met name vaardig is op het gebied van DTP.
Inlichtingen bij Jan van den Boom, redactielid.
Email: boomelich@zeelandnet.nl

Neem een abonnement op internet, televisie
en telefonie van DELTA en ZeelandNet en maak
gebruik van de speciale actiekorting voor KBO-leden!
Kiest u voor een 1-jarig Alles-in-1 pakket van DELTA
en ZeelandNet, dan krijgt u als KBO-lid gedurende een
jaar € 8,- korting op uw maandelijkse abonnement!
(geldig tot 31-12-2014)

KBO NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO Zeeland.
Redactie:
Wim Jansen
Jan van den Boom
E-mail:
jansenwfm@gmail.com

KBO Zeeland

Wist u dat al meer dan 45.000 Zeeuwen u voorgingen in het
gebruikmaken van internet, televisie en digitale telefonie
bij ZeelandNet?
Kijk voor meer informatie (folder, prijzen en voorwaarden) en/of
aanmelding op www.kbozeeland.nl/actueel. Daar kunt u het
aanvraagformulier downloaden. Ook kunt u een aanvraagformulier
opvragen aan het volgende e-mailadres info@kbozeeland.nl.
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KBO Zeeland heeft een nieuwe administrateur
Vacature
administrateur is
ingevuld

Het Dagelijks Bestuur van KBO Zeeland heeft onlangs besloten het
boekhoudkundig deel van het takenpakket van de penningmeester
af te splitsen. Scheiding van functies en de omvang van het
takenpakket waren hiervoor de doorslaggevende argumenten.
Naar aanleiding van de aangekondigde (vrijwilligers)vacature in
het eerste nummer van NieuwsFlitZ heeft mevr. Ria Eshuis uit
Hulst hiervoor haar belangstelling kenbaar gemaakt. Ria heeft de
opleiding en nodige ervaring om een dergelijke functie succesvol
te vervullen.
Wij als leden van het DB wensen haar van harte welkom als
vrijwilliger van KBO Zeeland.

Fietstocht in het kader van 20 jaar KBO Zeeland
Met meer 300 KBO
leden fietsten in
Zeeuws-Vlaanderen

Het bestuur van de kring Hulst/Hontenisse heeft in samenwerking
met de afdelingen een fietstocht georganiseerd op 28 augustus,
die geweldig geslaagd is.
Er hadden zich meer dan 300 leden voor deze tocht ingeschreven.
Tijdens deze tocht, die eindigde bij de Bourgondiër, zag je hele
groepen door het landschap rijden en dat was een imposant
gebeuren. Bij aankomst werden we ontvangen met koffie en
gebak en was er gezellige muziek om ons te onderhouden.
Ook onze burgemeester, de heer J.F. Mulder, die door Jos van Eck
was uitgenodigd, was erg enthousiast om op deze manier kennis
te maken met 300 ingezetenen. Zijn aanwezigheid werd dan ook
gewaardeerd.
Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats aan het adres van
de kringvoorzitter Annie de Maeyer en de secretaris Jos van Eck.
Gerard Janssen, voorzitter KBO Zeeland.

Landelijke Coördinator Belastingservice gezocht
Unie KBO wil de
continuïteit
waarborgen

De Unie KBO nodigt kandidaten uit voor de werkgroep Belastingservice ouderenbonden. De huidige twee coördinatoren (de heren
Hillebrand en Bins) hebben aangegeven dat ze na het campagnejaar Inkomsten Belasting 2014 (volgend jaar juni) willen stoppen
met hun werk voor dit project. Om de continuïteit te waarborgen
is de Unie KBO nu op zoek naar twee kandidaten per ouderenbond
die gezamenlijk de taken van hen willen overnemen.
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Lien Dao,
Beleidsadviseur Unie KBO, tel. 073-6123475 of 06-13509576.
Email: ldao@uniekbo.nl
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Nieuwe cursus “Vrijwillige ouderenadviseur”
Het POSO (Provinciaal Overleg Samenwerkende Ouderenbonden)
geeft sedert 2010 cursussen waarbij vrijwilligers worden opgeleid
tot gecertificeerd ouderenadviseur.
Inmiddels heeft een vijftigtal ouderenadviseurs uit vijf gemeenten
in Zeeland de opleiding afgerond en een certificaat ontvangen.
Bij voldoende belangstelling biedt POSO in 2014 deze cursus
opnieuw tegen kostprijs aan.
De cursus beslaat 4 dagen en wordt verzorgd door twee
docenten.
Bij deelname van 15 mensen op de locatie Goes bedraagt de
deelnameprijs per cursist € 225,--.
Elke deelnemer ontvangt een volledig cursusboek/naslagwerk.
De cursus is gepland in oktober/november 2014. Aanmelden kan
tot 25 september a.s.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de
docenten wstaelens@gmail.com of a.d.dewitte@zeelandnet.nl.
Zij nemen dan contact met u op.

De niet-reanimeerpenning dient neutraal te zijn!

Bezuinigingen
mogen niet het
criterium zijn voor
wel of geen
aanschaf!

De Unie KBO pleit samen met de NVVE om de niet-reanimeerpenning in de toekomst neutraal te laten zijn en niet gekoppeld
aan een lidmaatschap van een vereniging.
De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde,
is op dit moment de enige organisatie, die een algemeen erkende
penning verstrekt. De NVVE biedt (potentiele) leden informatie
rondom de penning en laat de penning drukken volgens een vast
omschreven protocol.
Uit een onderzoek van, onder andere de Unie KBO, blijkt dat 85%
van de respondenten geen lid willen worden van de NVVE om de
niet-reanimeer penning te krijgen.
De Unie KBO onderstreept tevens het belang van meer neutrale
informatie voor ouderen over de mogelijkheden van een
reanimatie.
Zo bestaat er op dit moment nog geen algemene informatiefolder
in, bijvoorbeeld, de wachtkamer van de huisarts. Neutraliteit is
van belang, het onderwerp vraagt immers om een zekere
prudentie.
De NVVE schrijft de toename van de aanvragen onder meer toe
aan de assertiever wordende ouderen. De Unie KBO vangt als
ouderenorganisatie echter ook andere signalen op. Zo zijn de
ouderen, die hebben aangegeven dat hun beslissing voor een
niet-reanimeerpenning of een andere wilsbeschikking, te maken
heeft met de toenemende bezuinigingen op de ouderenzorg.
Dit kan en mag volgens de Unie KBO niet het enige uitgangspunt
om te beslissen over de aanschaf van een niet-reanimeerpenning.
De Unie KBO heeft dan ook aan het ministerie verzocht haar
verantwoordelijkheid te nemen in het verkrijgen van een neutrale
niet-reanimeerpenning.
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Koopkrachtverbetering? Vergeet de ouderen
niet!
“Ouderen in Nederland zijn rijk?” Nee, dat beeld klopt niet.
De koopkracht van bepaalde groepen ouderen is erg zorgelijk.
Op 3 september hebben we dit aangekaart in een gesprek met
minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma. Onze boodschap:
compenseer ouderen met hoge zorgkosten – stop de stapeling!

Manon Vanderkaa

We staan aan de vooravond van Prinsjesdag. We horen dat we in
2015 mogen rekenen op een kleine plus van 0,25%.
CSO Ouderenorganisaties wil van de regering de garantie dat
deze plus ook geldt voor ouderen. En dan specifiek voor de
kwetsbare groep: ouderen met een laag inkomen en hoge
zorgkosten. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO, zal dit nader
toelichten in haar gesprek met de minister en staatssecretaris.
Zorgkosten en mantelboete
Meer dan 50% van de ouderen leidt aan een chronische
aandoening. Juist de groep ouderen met zorgkosten is de laatste
jaren hard getroffen. De koopkracht van de ouderen blijft al jaren
achter bij die van andere huishoudens. Vanaf 2002 laten we het
Nibud elk jaar koopkrachtberekeningen maken voor verschillende
groepen ouderen. De resultaten zijn bekend op Prinsjesdag.

De regering moet
compenserende
maatregelen
nemen
voor de ouderen

Manon Vanderkaa: “Uit onze Nibud-berekeningen blijkt dat de
koopkracht van ouderen de laatste jaren hard onderuit zijn
gegaan. Zeker voor de ouderen met zorgkosten. We willen dan
ook dat de regering compenserende maatregelen treft voor deze
kwetsbare groep. Maatregelen die ten koste gaan van de zorg en
koopkracht, zoals de mantelzorgboete, moeten wat ons betreft,
helemaal van tafel!”
Robuuste pensioenen
Ook pensioenen staan onder druk. Op 3 september heeft de
Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over het nieuwe
financiële toetsingskader voor pensioenen.
De CSO was daar ook bij. Manon Vanderkaa: “Staatssecretaris
Klijnsma wil ons pensioenstelsel stabieler maken.
Daartoe stelde ze een aantal maatregelen voor, waaronder de
opbouw om hogere buffers en strengere regels voor indexering.
De CSO bestudeerde deze grondig. Het stelde ons niet gerust.
We onderschrijven de noodzaak om een robuust en solidair
pensioenstelsel te behouden, maar concluderen dat de voorstellen
ingrijpende gevolgen hebben en veelal onnodig zijn.
Door de strengere regels zal indexering van de pensioenen
jarenlang achterwege blijven.
De koopkracht van de ouderen zal hierdoor aanzienlijk dalen, met
gevolgen voor de hele economie!”
Na Prinsjesdag zullen we hopelijk meer weten wat de resultaten
zullen zijn voor de ouderen.
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