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Beste KBO leden,

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

Veel leesplezier!

NieuwsFlitZ nr. 6 is weer goed gevuld met relevante informatie.
De redactie hoopt dat de NieuwsFlitZ door alle leden wordt
ontvangen. Daarvoor is het wel nodig dat in de ledenadministratie
van de afdelingen zoveel mogelijk e-mailadressen zijn opgenomen.
Maar ook wijzigingen van deze e-mailadressen dienen zo snel
mogelijk bij de secretarissen/ledenadministrateurs worden
gemeld. Indien de ledenadministratie van een afdeling bij KBO
Zeeland wordt verzorgd, verwerkt mevrouw Tosca Coone graag de
wijzigingen.
Wij vragen uw aandacht voor de Nestor van november. Daarin
treft u een toelichting aan die op heldere wijze ingaat op de zorg
zoals die volgend jaar verandert. In de vorm van een katern is de
tekst midden in de Nestor opgenomen, zodat u dit artikel
gemakkelijk kunt bewaren!

Sluiting jubileumjaar
20 jaar KBO Zeeland
Op zondag, 16 november, vindt om 10.30 uur een
Eucharistieviering plaats in de RK Emmauskerk van Terneuzen,
Alb. Thijmstraat 2. Voorganger zal zijn mgr. H. Lommers als
vervanger van pastoraal adviseur Tom Brooijmans.
“Aan het eind van de tunnel is er licht. Kom er naar toe!”

Algemene vergadering op 28 oktober j.l.
Op dinsdag, 28 oktober, waren de vertegenwoordigers van de KBO
afdelingen uit Zeeland bijeen voor hun half jaarlijkse vergadering
in Kloosterzande. Een greep uit het besprokene volgt hierna ter
informatie!
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Zeeland.
Redactie:
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KBO Zeeland

Voorzitter, Gerard Janssen, memoreerde in zijn openingswoord
onder meer dat de Unie KBO op het gebied van belangenbehartiging in de voorbije maanden veel in de publiciteit is
geweest.
Denk aan onderwerpen zoals de nieuwe Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning), het pensioenplan en de
koopkrachtontwikkeling voor ons senioren. Hij meldde dat op
landelijk niveau overleg plaats vindt tussen de Unie KBO en de
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) over mogelijk
samengaan in een of andere vorm, terwijl intussen duidelijk is
geworden dat KBO Brabant geen aansluiting wil met de Unie KBO.
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De heer Jaak van Eijkeren, secretaris van de afdeling 's
Heerenhoek, die onlangs is overleden, werd met een ogenblik
stilte herdacht.
Het werkplan 2015 van KBO Zeeland werd besproken aan de hand
van de vooraf ingebrachte opmerkingen en vragen van enkele
Kringen en vervolgens vastgesteld.
Zo werd ook de begroting voor het jaar 2015 nader toegelicht en
behandeld, gekoppeld aan de vast te stellen bijdrage van de
afdelingen aan KBO Zeeland. Vervolgens werden deze
onderwerpen door de vergadering geaccordeerd.
Het onderwerp ledenwerving: doel is om het huidige aantal van
6964 leden op korte termijn uit te breiden tot ruim boven de 7000
leden. Binnenkort wordt een folder ledenwerving bij alle leden
bezorgd, waarvan het de bedoeling is deze aan een potentieel lid
toe te spelen.
Inleiding 3 ingrijpende veranderingen in ons sociaal
zekerheidsstelsel
Na de vergadering heeft de heer Peter van de Berg,
plaatsvervangend directeur van Klaverblad, een duidelijke
inleiding gehouden over de drie ingrijpende veranderingen in ons
sociaal zekerheidsstelsel die volgend jaar zullen worden
ingevoerd, nl. de zorgverzekeringswet, de Wet langdurige Zorg en
de nieuwe Wmo.
Hij maakte duidelijk dat we meer met en voor elkaar zullen
moeten gaan doen en dat de KBO alert zal moeten zijn op
signalen van problemen en daar ook iets mee zal moeten doen,
zowel in de uitvoering als op beleidsmatig niveau.
De reacties uit de vergadering maakten duidelijk dat in de
uitvoering van de hulpverlening zorgelijke situaties voorkomen.

Noodkreet
De Commissie Identiteit en Pastoraat heeft op vrijdag,
31 oktober, de ontmoetingsdag weer georganiseerd. In de
volgende NieuwsFlitZ zal een kort verslag hiervan worden
opgenomen.
Iedereen moet zich
aanmelden met
naam en adres

Maar elk jaar ondervindt de Commissie bij het organiseren van
deze dag veel last en hinder van het feit dat de opgave van
deelnemers door een aantal afdelingen niet gebeurt op de manier
zoals door de Commissie gevraagd.
Deze gang van zaken heeft tot gevolg dat niet altijd duidelijk is
welke mensen worden aangemeld (er wordt bijv. een aantal
deelnemers aangemeld, zonder namen), uit welke afdeling
mensen afkomstig zijn (van belang bijv. voor het organiseren van
vervoer), of deze mensen hun bijdrage hebben betaald.
Kortom, de Commissie zou het zeer op prijs stellen dat in het
vervolg de aanmeldingsprocedure zorgvuldig wordt uitgevoerd.
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Afscheid Guust de Kok als voorzitter
KBO Goes
Op 26 november 2014 neemt Guust de Kok afscheid als voorzitter
van KBO Goes. Guust is ruim 19 jaar voorzitter geweest van KBO
Goes en heeft vele functies binnen KBO Zeeland vervuld. Hij heeft
KBO Goes opgebouwd tot wat het nu is, een sterke en grote KBOafdeling, waar menig lid plezier aan beleeft. Namens KBO Goes
heeft hij veel aan belangenbehartiging gedaan.
De afdeling is Guust veel dank verschuldigd. Tijdens de algemene
ledenvergadering in de Magdalenazaal (Singelstraat) te Goes
neemt KBO Goes op gepaste wijze afscheid van Guust.
Theo Snel is zijn beoogd opvolger en zal in de komende tijd door
Guust onder-steund worden. Guust blijft voorlopig ook
redacteur/samensteller van het contactorgaan ” Bij de Tijd” van
KBO Goes.

“Corrigeer Staatssecretaris Klijnsma”
De gezamenlijke ouderenorganisaties willen dat de Eerste Kamer
de nieuwe pensioenregels van staatssecretaris Klijnsma van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid corrigeert.
Enkele van de grootste pensioenfondsen hebben intussen al
aangegeven dat zij vanwege deze nieuw regels de eerste tien
jaren geen indexatie van de pensioenen zullen kunnen toekennen.
Dit betreft niet alleen gepensioneerden, maar alle werkenden.
“Dit wetsvoorstel is dus ook slecht nieuws voor de jongeren”,
aldus de ouderenorganisaties.

Unie KBO breekt lans voor passende
dagactiviteiten
“Zijn er straks nog passende dagactiviteiten voor mij?“ Veel
ouderen zijn bang dat alle “zorgdoelgroepen” bij elkaar worden
gezet en dat ze alleen in aanmerking komen voor dagopvang in
de wijk. Ook zijn er zorgen over het opleidingsniveau van de
begeleiders.
De Unie KBO deelt die zorg en breekt een lans voor een goed
gemeentelijk beleid. In de voorlichting over de veranderingen in
de zorg is weinig aandacht voor ABWZ-begeleiding: dagopvang,
respijtzorg, logeervoorziening en zorgboerderijen. Belangrijk voor
ouderen en mantelzorgers!
In 2015 geldt een overgangsrecht voor bestaande AWBZ-cliënten.
Mensen met een huidige AWBZ-indicatie behouden hun rechten
tot 1 januari 2016. De zorgen van de Unie KBO liggen meer op de
langere termijn. Dan vallen wellicht de klappen.
En dat mag niet gebeuren, want zinvolle dagbesteding is te
belangrijk voor kwetsbare ouderen en hun naasten.
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Veel slachtoffers nepmail PostNL
Criminelen versturen in Nederland nepberichten die afkomstig
lijken van PostNL. Wie niet oplet en op een link klikt in de nepmail, zit met de gebakken peren.
Er wordt dan een programmaatje geïnstalleerd dat bestanden op
de computer versleutelt. Het slachtoffer krijgt vervolgens bericht
dat de versleuteling ongedaan kan worden gemaakt na betaling
van losgeld. Veel mensen blijken dat te doen.
De criminelen hebben ondertussen ruim 2,5 ton weten buit te
maken. Per geval vragen ze ongeveer 400 euro. Een aardige
strop dus!
Vertrouwt u een
bericht niet, klik er
dan niet op.
Niets betalen dus!

Betaal niet
De nepmail van PostNL is opgesteld in beroerd Nederlands. Maar
de ontvanger wordt in de aanhef wel persoonlijk toegesproken.
Dat geeft veel mensen een vertrouwd gevoel. Het nepbericht
beweert dat er een pakketje is bezorgd, maar dat de ontvanger
niet thuis was. Let de komende dagen goed op: vertrouwt u een
bericht niet, klik er dan niet op. Mocht u onverhoopt slachtoffer
worden, betaal dan zeker niet!
Er bestaan gratis oplossingen die de versleutelde bestanden weer
vrijgeven, zoals deze van beveiligingsbedrijf Fox-IT (www.foxit.com/nl). U kunt ook contact opnemen met Senior Web.

Geldautomaten dichtbij
Banken mogen onderling geen afspraken maken over plaatsing
van hun geldautomaten om “mededingingsredenen”.
Daardoor zien we met name in de buitengebied veel automaten
verdwijnen.
Het verdwijnen van geldautomaten in de dorpen raakt ouderen
harder dan anderen. De norm van 5 km hemelsbreed is voor
velen een onoverbrugbare afstand.
De Unie KBO vindt dat onwenselijk.
Als banken onderling hun plaatsingsbeleid afstemmen, zijn de
problemen opgelost. Het totaal aantal geldautomaten van alle
banken is ruim voldoende; de spreiding is alleen niet optimaal.
De Unie KBO heeft aangedrongen op samenwerking van de
banken om de geldautomaten dichterbij te brengen.
Pilotproject in dorpen
ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS hebben hierop positief
gereageerd. Als er geen bezwaren zijn vanuit de toezichthouder
en mededingingsautoriteit, starten de banken nog dit jaar met
een gezamenlijk pilotproject.
Daarin worden één of meerdere gebieden uitgekozen, waaronder
kleine dorpskernen.
De bereikbaarheid van pinautomaten in het buitengebied gaat
daardoor hopelijk snel toenemen. Goed nieuws voor de ouderen
die daar wonen.
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