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Van de redactie
Met NieuwsFlitZ nr. 31 sluit de redactie het jaar 2015 af. Opnieuw
kunt u in deze uitgave van de NieuwsFlitZ kennis nemen van nieuws
vanuit KBO Zeeland en van landelijke informatie, relevant voor
ouderen. Deze keer hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de
nieuwssite van KBO Noord-Holland en van de Unie KBO.
De redactie wenst alle KBO lezers een Zalig Kerstfeest en een
gezond, voorspoedig 2016! In het nieuwe jaar hopen we u weer te
ontmoeten met de NieuwsFlitZ.
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KBO Zeeland

Veel leesplezier!

Lezersonderzoek Zeeuwse NieuwsFlitZ
In de maanden oktober en november heeft een enquête over de
NieuwsFlitZ plaats gevonden. Doel: het oordeel van de lezers
inventariseren, nu de NieuwsFlitZ ruim een jaar in digitale vorm
verschijnt voor de KBO leden in Zeeland.
290 Antwoordformulieren zijn terug ontvangen en hiervan
gebruiken 231 deelnemers een computer of tablet. De redactie
beschouwt de uitkomsten voldoende indicatief om eventuele
conclusies te kunnen trekken. Het overgrote deel van de
respondenten is (zeer) positief over de NieuwsFlitZ.
De redactie voelt zich hierdoor bevestigd in de opzet hiervan.
De waardering voor de nieuwsartikelen neemt toe, naarmate de
onderwerpen meer betrekking hebben op de eigen leefsituatie.
De redactie zal trachten kritische suggesties over te nemen.
Conclusie is ook dat de NieuwsFlitZ nog bij relatief weinig KBO leden
bekend is. Hierop zal actie worden ondernomen. De redactie dankt
alle respondenten voor hun medewerking. Indien u kennis wilt
nemen van het resultaat van de enquête: klik hier.

Vergadering DB KBO Zeeland
Op 1 december besprak het Dagelijks Bestuur (DB) een
omvangrijke agenda ter voorbereiding op besluitvorming door het
Algemeen Bestuur in januari a.s.
Met betrekking tot het onderling herverdelen van taken tussen de
DB leden zijn twee besluiten genomen. Mevrouw Lilianne van der
Ha is benoemd tot vicevoorzitter en gezien de omvang van het te
verdelen takenpakket werd geconcludeerd tot uitbreiding van het
DB met één persoon.
Tevens is het resultaat van het lezersonderzoek Zeeuwse
NieuwsFlitZ besproken met de conclusies en de aanbeveling.
Het POSO bestuur (Provinciaal Overleg Samenwerkende
Ouderenbonden in Zeeland) blijft voorlopig bestaan, ondanks het
vervallen van de subsidie en de opheffing van het Klaverblad. De
agenda voor de vergadering van de Ledenraad van de Unie KBO die
op 17 december in Den Bosch bij elkaar komt, is doorgenomen ter
ondersteuning van onze twee vertegenwoordigers in de ledenraad.
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Reizen KBO 2016
De commissie O & O heeft in samenspraak met de firma van
Oeveren weer geprobeerd een aantrekkelijk reisprogramma samen
te stellen.
We beginnen dit jaar met de eendaagse reizen naar Kinderdijk op
25, 26 en 27 mei. Naast de gebruikelijke inwendige versterkingen
varen en rijden we rond in de Alblasserwaard.
Maandag 27 juni vertrekken we voor een achtdaagse reis naar de
Dolomieten. Via een overnachting in Ulm komen we op onze
standplaats Ora in Zuid-Tirol aan.
Zondag 3 juli reizen we terug via een overnachting in Geiselwind en
hopen maandag 4 juli met een uitstekend verzorgd diner deze reis
af te sluiten.
Voor de sportieve ouderen hebben we dit jaar een fietsvakantie in
Drenthe gepland en wel van maandag 5 tot en met vrijdag 9
september.
We sluiten het jaar af met een weekendje Amsterdam en wel van
vrijdag 9 tot en met maandag 12 december.
Nadere informatie vindt u t.z.t. in de folders, die tijdig via de Nestor
of door uw eigen afdeling worden verspreid.
De commissie O & O

Nieuwe docent VBA
De heer Peter Vrancken heeft op 9 december het certificaat in
ontvangst mogen nemen van docent Vrijwillige Burger Adviseur
(VBA). Peter zal als docent voor de eerste keer in actie komen
tijdens de cursus VBA voor een aantal vrijwilligers in Middelburg in
de loop van januari 2016. In Zeeland fungeren ook de heren
Wilfried Staelens en Ad de Witte als docenten VBA.

Vergadering Ledenraad Unie KBO

Wil van der Kruijs,
voorzitter

KBO Zeeland

Op 17 december vergaderde de ledenraad in Den Bosch. KBO
Zeeland was zoals gebruikelijk daar met twee personen
vertegenwoordigd. Een tweetal onderwerpen, behandeld in deze
vergadering, zijn vermeldenswaard.
-Een voorstel tot de strategische visie op de toekomstige
ontwikkeling van vrijwillige ouderenadvisering (VOA) en cliëntondersteuning. Besloten is dat belangenbehartiging, ook op
individueel niveau, één van de kerntaken zal zijn voor de KBO.
Daarvoor is nodig dat het werk van de VOA’s en de onafhankelijke
cliënt adviseurs (meer) zichtbaar is.
-De financiële ondersteuning door de overheid voor de
Belastingservice van de gezamenlijke ouderenbonden komt te
vervallen. Het Landelijk Projectteam heeft in verband hiermee een
plan ontwikkeld om deze service voor de toekomst veilig te stellen.
De ledenraad heeft op hoofdlijnen ingestemd met de voorstellen.
Hierdoor kan de hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting,
enz., aan gepensioneerde leden van de ouderenbonden in de
komende drie jaren weer worden georganiseerd.
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Twijfels over de budgetpolis
De patiëntenorganisatie NPCF roept mensen op niet langer te kiezen
voor een budgetpolis meldt de NOS. De patiëntenorganisatie is
geschrokken van de gevolgen die de goedkope verzekering kan
hebben voor cliënten. Verzekeraars maken voor de budgetpolis
afspraken met een klein aantal ziekenhuizen en zorgverleners.
Wanneer een verzekerde zich elders laat behandelen, krijgt hij/zij
maar een klein deel van de kosten vergoed
Goedkoop is duurkoop Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouder in de
zorg, kunnen patiënten met een budgetpolis op hoge kosten worden
gejaagd wanneer zij behandeld worden in een ziekenhuis dat niet
onder de polis valt. Ook kunnen zij te maken krijgen met langere
reistijden en langere wachttijden in de ziekenhuizen. De
mogelijkheid bestaat dat zij zelfs minder goede zorg ontvangen.
De onafhankelijke zorgvergelijker Zorgkiezer meent dat de
patiënten federatie zich schuldig maakt aan bangmakerij, aldus de
NOS. Volgens Zorgkiezer zouden ziekenhuizen en andere
zorgverleners bij de intake van een patiënt eerst moeten vragen
hoe men verzekerd is. Zij kunnen de patiënt informeren om
misverstanden te voorkomen. Met goedkope polissen doen
verzekeraars wat er van hen wordt gevraagd, aldus Zorgkiezer
tegen de NOS. Ze sturen op lagere kosten en op kwaliteit.
Wilt u meer informatie over het kiezen van een zorgverzekering:
raadpleeg de keuzegids
Bron: website KBO Noord-Holland
Zorgverzekeringen

Kortingen KBO-leden blijven
De collectiviteitskortingen voor leden van KBO Zeeland blijven ook
in 2016 bestaan. U kunt tot 1 januari 2016 uw contract bij uw
huidige zorgverzekering opzeggen. Daarna heeft u tot 1 februari tijd
om zich aan te melden bij een nieuwe verzekering.

Eigen risico Het verplicht eigen risico voor 2016 is door de overheid vastgesteld
op € 385,- voor iedereen vanaf 18 jaar. Bij CZ en Zilveren Kruis
kunt u het eigen risico gespreid betalen. Zorg er wel voor dat u dit
op tijd doorgeeft (vaak voor 1 januari 2016).
Voor meer informatie gaat u naar de website van KBO Zeeland met
deze link. Voor het berekenen van de premie door de verzekering
heeft u het collectiviteitsnummer nodig: bij CZ is dat 3337669; bij
Zilveren Kruis 207000837.

Eef van Opdorp daagt ouderen uit

Lees de tips van Eef
KBO Zeeland

"Er kan vééééél meer voor minder", zo stelt onze budgetcoach Eef
van Opdorp. Zij daagt onze leden uit om geld te besparen op de
cadeaus tijdens de feestdagen. Daarbij geeft ze ons tips waarmee
we stukken voordeliger uit zijn. Niet verkeerd in deze tijd van
koopkrachtdaling en kostenstijging.
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Blijheid en zorgen over zorgakkoord
Voortaan mogen huishoudelijke hulpen weer in dienst komen en hoeven niet
meer als zogeheten 'alfahulp' aan de slag. Dit heeft het kabinet afgesproken
in een zorgakkoord met de vakbonden en gemeenten.
Met het sluiten van het zorgakkoord is de oproep van de KBO gehoord om
een einde te maken aan het gekrakeel over de rug van kwetsbare ouderen.
“We zijn blij met de extra wetgeving. Ook zijn we blij dat er wat extra geld
komt voor de thuiszorg”, aldus Manon Vanderkaa.
De KBO is wel van mening dat dit nog maar het begin is van het herstel van
Begin herstel? de negatieve gevolgen van de forse bezuinigingen op ouderenzorg.
Gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid. Het is de vraag of dat in het belang
is van ouderen en hulpbehoevenden. De KBO blijft de ontwikkelingen volgen.
Bron: website KBO Noord-Holland
Kerstgedicht

Is er nog plaats in de herberg?
Ieder moest zich melden in zijn vaderstad
Keizer Augustus bepaalde dat.
Dat verhaal kennen we, van de herberg, de kribbe en de stal.
Nu 2000 jaar later, rijen vluchtelingen, ontheemden overal.
Op zoek naar een onderdak of een tent.
Oorlog, winterkou. Je raakt het niet gewend!

Kerststal Sint Pietersplein
Vaticaanstad 2011

In het jaar nul was er voor hen geen plek.
De herberg zat vol; en tegenwoordig, wat nu?
Een hoorzitting en veel vergaderen in de E.U.
Rondom heel Europa staat een hek.
Want, net zoals het kindje in Bethlehem was gestrand,
Is er voor al deze vluchtelingen geen plaats in ons land.
Deze volksverhuizing maakt ons bang in ons hart.
Horen deze mensen niet bij ons? Zijn we zo hard?
Ik weet niet, hoe je dit oplossen moet
Laat staan hoe je dit rond Kerstmis doet.
Ik leef hartgrondig met hen mee,
Maar heb van een oplossing geen idee.

Kerstmis vieren met boterstaaf en Weihnachtsstol.
Denk niet aan nare dingen, dan raakt je gemoed zo vol.
Wapengekletter en geweld jaagt mensen weg.
Voor al het nieuws vanuit de Het is bij de regeringsleiders waar ik mijn verantwoordelijkheid leg.
Unie KBO kijkt u op onze
Ook voor ons gewone mensen ligt hier een taak,
website www.uniekbo.nl
Wereldvrede is niet alleen hun maar ook onze taak.
Indien u de digitale NieuwsFlitZ niet
meer wenst te ontvangen, dan u
kunt u zich afmelden via e-mail:
jansenwfm@gmail.com

KBO Thuis:
KBO Geld:
KBO Veilig:
KBO Digitaal:

KBO Zeeland

Anonymus, Kerst 2015

Nu te lezen op de site van Unie KBO
Zorgalarm voor kwetsbare ouderen
Goed overleg met Asscher over koopkracht en meer
Veilig met vuurwerk
KBO wil voorzichtig gebruik van betaalgegevens
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