KBO

Zeeuwse NieuwsFlitZ nr. 34

Nieuwsbrief voor leden, besturen en kaderleden van de KBO afdelingen in Zeeland d.d. 22-02-2016
In dit nummer:
1.Van de redactie.
Vergadering DB KBO
Zeeland.
2.Ontmoetingsdag in
Ovezande.
Oproep: Vacature lid
Dagelijks Bestuur.
Griep! Te voorkomen?
3. De “bofkonten” van de
KBO Ovezande e.o.
Met de Museum Plus Bus
naar Amsterdam
4.Brochure en voorlichting
veiligheid.
De koopkracht van
senioren holt achteruit.
Nu te lezen op de site
van Unie KBO.
KBO NieuwsFlitZ is een
uitgave van KBO Zeeland.
Blijf ons ondertussen ook
volgen op facebook en
twitter:

Voor al het nieuws vanuit
KBO Zeeland kijkt u op
onze website
www.kbozeeland.nl

Redactie:
Jan van den Boom
Wim Jansen
Maria van Waterschoot
E-mail:
jansenwfm@gmail.com
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Van de redactie
Tijdens deze koudste maand van het jaar verschijnt uw Zeeuwse
NieuwsFlitZ, nummer 34 weer met informatie uit de Zeeuwse KBO
afdelingen. Veel afdelingen zijn druk met het organiseren van
activiteiten, waarmee we elkaar weer op een aangename en
gezellige manier kunnen ontmoeten.
Voorbeelden hiervan zijn de bezoeken aan het Rijksmuseum en het
Museum van Boijmans van Beuningen met de Museum Plus Bus.
De redactie stelt kopij vanuit de afdelingen zeer op prijs!
Veel leesplezier.

Vergadering DB KBO Zeeland
Op dinsdag, 9 februari, was het DB bijeen voor een reguliere
vergadering. Na behandeling van de verslagen, waren enkele
mededelingen aan de orde.
-Mevrouw Manon Vanderkaa, directeur van het bureau van de
Unie KBO, zal de Algemene Vergadering op 12 april bijwonen. Om
contact te onderhouden met de afdelingen in het land, bezoekt zij
regelmatig de vergaderingen van de provinciale bonden.
–De voorzitter heeft mondeling verslag gedaan van zijn (werk)bezoeken aan het bestuur van KBO Terneuzen (de heer
W. Kamoen) en de heer en mevrouw Hamelinck in Terneuzen.
–Ook het werkbezoek van de penningmeester en de voorzitter aan
het bestuur van KBO Schouwen-Duiveland is besproken.
Doel van de bespreking was het verhelderen van het
functioneren van het Henriette Remijn Fonds.
–Het mailbericht van het Kringhoofd van de Kring Noord– en
Midden Zeeland betreffende de afdelingen Lewedorp en
Heinkenszand heeft geleid tot afspraken over mogelijke acties.
–Koninklijke PostNL organiseert een bijeenkomst over de
aanstaande wijziging van de Postwet en de gevolgen daarvan.
Onderdeel hiervan is een wijziging in de locaties van de
brievenbussen in de regio. De bijeenkomst is gepland op
23 februari, ’s avonds in Middelburg. Besloten is dat de voorzitter
aan de uitnodiging gevolg zal geven.
-Binnen het DB is vanwege de veranderde samenstelling de
onderlinge taakverdeling opnieuw vastgesteld onder voorbehoud
van het oordeel van de AV over de invulling van de vacature
penningmeester.
-De heer Piet Boonman zal als DB lid aftreden en het AB draagt de
heer Wim Copper voor als zijn opvolger. Voor de nog resterende
vacature in het DB wordt iemand gezocht die het aandachtspunt
ledenwerving als specifiek onderwerp tot taak zal krijgen.
-Verder is het schema vastgesteld waarin is geregeld welk DB lid
welke Kringvergadering bijwoont in het voor– en najaar 2016.
-Tijdens de AV op 12 april zal na het huishoudelijk gedeelte ruimte
worden geboden aan Connexion om informatie te verstrekken
over het 65+ dal-abonnement 2016.
-Het concept jaarverslag 2015 KBO Zeeland is doorgenomen ter
voorbereiding op de behandeling in het AB op 15 maart.
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Ontmoetingsdag in Ovezande
Op vrijdag 18 maart 2016 organiseert de Commissie Identiteit- en
Pastoraat van KBO-Zeeland een ontmoetingsdag in het Trefpunt,
Hoofdstraat 54, 4441 AE in Ovezande.
Thema “Afscheid nemen, hoe doe je dat.”
Het programma ziet er als volgt uit:
09.15 uur Inloop met koffie of thee.
09.45 uur ‘Afscheid nemen, hoe doe je dat’ door Kees van Geloof
11.00 uur ‘Alles rondom begraven’ door dhr. Johan Hoekman
12.30 uur Lunch met soep en een lopend buffet.
14.00 uur Optreden Cabaretier Piet Brakman met pauze
15.45 uur Bingo
16.15 uur Einde
Geef u voor 10 maart 2016 op bij: Ria Borgs: tel. 0118-413292,
e-mail: meborgs@gmail.com of bij Kees Rentmeester:
tel. 0113-351687, e-mail rentmeester-fr@kpnplanet.nl
en maak € 25,- p.p. over naar rekeningnummer:
NL 94 RABO 0161138934 t.n.v. KBO-Vlissingen met vermelding
“Ontmoetingsdag Ovezande”. Vergeet niet om duidelijk aan te geven
voor wie u betaalt. Vervoer moet u per afdeling zelf regelen. Wij
hopen velen van u te zien op 18 maart.
Met vriendelijk groet namens de commissie Identiteit- en Pastoraat,
Ria Borgs en Kees Rentmeester.

Oproep: Vacature lid Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur
van KBO Zeeland
zoekt op kort termijn
versterking!

KBO Zeeland is met bijna 7000 leden de grootste seniorenorganisatie in Zeeland. Het is van groot belang dat we ook in de
toekomst meegroeien met de groei van het aantal senioren.
Nederland telde begin 2015 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7
miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen.
In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de
totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS).
Hierin schuilt voor KBO Zeeland de grote uitdaging om ook de
belangen van dit groeiend aantal senioren te blijven behartigen.
Daarvoor is het van belang om mee te groeien in deze trend.
Wie durft deze uitdaging aan en neemt het aandachtsgebied
ledenwerving voor zijn rekening?
Hij of zij zal tevens participeren in het teamoverleg van het DB. Het
betreffende DB lid zal leiding geven aan de werkgroep ledenwerving
die het werven van met name jonge senioren op afdelingsniveau
ondersteunt.
Voor inlichtingen mailen of bellen met Wim Jansen (voorzitter KBO
Zeeland), e-mailadres wfmjansen@planet.nl
Telefoon 06-51273650.

Griep! Te voorkomen?
In Nederland heerst momenteel een griepepidemie. Veel mensen
halen de anti-griep prik. Helemaal volledig is de griep hiermee niet
te vermijden. Klik hier voor enkele tips van 'liever thuis!' om uw
weerstand te verhogen.
KBO Zeeland
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De Museum Plus Bus rijdt elke dag gratis een groep senioren van 70
jaar en ouder naar één van de twaalf deelnemende musea.
Het gaat om senioren die echt niet meer zelfstandig een museum
kunnen bezoeken en dat zou jammer zijn. Zonder de bus geen
gelegenheid voor hen om een dagje cultuur te snuiven!
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt dankzij de BankGiroloterij.

De “bofkonten” van de KBO Ovezande e.o.
Nadat we bekend hadden gemaakt dat afdeling Ovezande e.o.
ingeloot was om op 11 februari gebruik te mogen maken van een
museumbezoek te Rotterdam, stroomden de aanmeldingen van de
liefhebbers voor een gratis dagje uit meteen al binnen, zodat we
binnen de kortste keren volgeboekt waren.
Zo stond tegen 9 uur 's morgens op 11 februari de speciale luxe
touringcar al geparkeerd bij de kerk te Ovezande. Daar werden de
“bofkonten” verwelkomd door de meegekomen begeleider van de
Museum Plus Bus en vertrokken we zonder oponthoud naar het
museum “Boijmans van Beuningen”.
De hele reis verliep zo voorspoedig dat we ruim vóór de afgesproken
tijd zouden aankomen. Daarom bood de chauffeur aan om eerst nog
een sight seeing te maken door de stad.
Bij aankomst in het museum konden we onze jassen 'omhoog'
trekken ter bewaring en werden we getrakteerd op koffie en thee.
We werden in drie groepen verdeeld, waarna met deskundige uitleg
van de gereed staande gidsen een rondgang gemaakt werd door een
gedeelte van het museum. Op de afgesproken tijd konden we daarna
weer opnieuw aanschuiven in het restaurant om van de, door de
KBO aangeboden lunch gebruik te maken. Helaas was de resterende
tijd hierna wel nog tekort erg kort om op eigen gelegenheid het vele
moois verder te bezichtigen.
Jos Lansu, foto’s Jan Steenbakker.

Met de Museum Plus Bus naar Amsterdam
Op maandag, 15 februari 2016, kreeg KBO Middelburg-Veere de
kans om met de Museum Plus Bus naar het Rijksmuseum in
Amsterdam te gaan, voor een aantal deelnemers met ondersteuning
van een (elektrische) rolstoel, rollator en wandelstok. Ruim vóór
zonsopkomst vertrokken ongeveer 45 KBO leden vanuit Middelburg
naar Amsterdam. Na bijna drie uur reizen, werden we gastvrij
ontvangen in Brasserie Zuiderbad tegenover het Rijksmuseum voor
een kop koffie en een verzorgde lunch.
Vanaf 13.00 uur werd de groep verdeeld over drie kundige en
vriendelijke gidsen, die een zeer boeiende rondleiding in het
Rijksmuseum hebben verzorgd. Bij een aantal bekende schilderijen
gaven zij een uitvoerige toelichting. Ook sprak de geschiedenis van
Michiel de Ruyter en het modelschip, gemaakt op een werf in
Vlissingen, de Zeeuwse deelnemers duidelijk aan.
Rond 18.00 uur arriveerde de bus weer bij het startpunt, waarna nog
ongeveer 30 deelnemers gezamenlijk van een heerlijk diner ter
afsluiting hebben genoten. Zeer voldaan, maar moe ging eenieder na
afloop naar huis, met waardering voor de organisatie door de heer
Peter Berkvens en mevrouw Ger van Waegeningh.
Wim Jansen, foto’s Irene Kockx.
KBO Zeeland
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Brochure en voorlichting veiligheid
De Unie KBO heeft een handige brochure boordevol met
veiligheidstips uitgebracht over veilig pinnen, blokkeren van de
betaalpas en contactloos betalen. Ook staat hierin informatie over de
babbeltruc en tips voor het voorkomen van inbraak in de woning.
Daarnaast kan uw afdeling een gratis voorlichtingsbijeenkomst over
veiligheid aanvragen. Unie KBO is op zoek naar voorlichters om deze
presentaties over veiligheid te verzorgen. 29 Maart wordt in Utrecht
een training aangeboden voor huisbezoekers en voorlichters. Kosten
worden door de Unie KBO vergoed.

De koopkracht van senioren holt achteruit
“Ouderen in Nederland moeten niet klagen”, is het dominante
geluid in Den Haag.
KBO-voorzitter Manon Vanderkaa: “Ouderen gaan er al acht jaar in
koopkracht op achteruit!” Het NIBUD doet al jaren in opdracht van
de ouderenorganisaties KBO PCOB, NVOG en NOOM onderzoek naar
de koopkracht van ouderen. (klik voor het rapport). Daar zie je dikke
minnen voor seniorhuishoudens.
De koopkracht van gepensioneerden holt niet alleen achteruit door
lagere pensioenuitkeringen, maar ook door de toenemende zorgkosten. De komende jaren zal de eigen bijdrage in de zorgkosten
sterk toenemen.
Daarom is het onacceptabel dat de ouderen niet delen in de
lastenverlichting van 5 miljard euro. “De belastingmeevaller is
onevenwichtig verdeeld, omdat die grotendeels toevalt aan de
werkenden, terwijl ook de koopkracht van de gepensioneerden is
Ouderen ontzien bij gedaald”.
huurverhoging

Een lichtpuntje is de nieuwe huurwet. Op 9 februari heeft het kabinet
hiermee ingestemd waarbij de inkomensafhankelijke huurverhoging
mogelijk is gemaakt. Echter, ouderen hebben minder mogelijkheden
om te verhuizen. Ze krijgen moeilijk een hypotheek, zijn minder
mobiel en hun koopkracht is vaak fors gedaald.
Het KBO vroeg de Tweede Kamer steun voor het amendement van
het CDA en PvdA. Dank zij dat amendement geldt deze
Ouderenorganisaties huurverhoging niet langer voor gepensioneerden met hoge inkomens
eisen maatregelen en huishoudens van minstens 4 personen. Klik hier voor de
publicatie op de website van de Rijksoverheid.
De gezamenlijke ouderenorganisaties KBO, KNVG, NVOG, PCOB en
Voor al het nieuws vanuit
de UnieKBO kijkt u op onze NOOM eisen dat het kabinet in de begroting voor 2017 maatregelen
website www.kbo.nl
treft om kortingen op de pensioenen te voorkomen en herstel van de
koopkracht van de ouderen mogelijk te maken. Daarnaast eisen ze
Indien u de digitale
dat de ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als
NieuwsFlitZ niet meer wenst te
alle andere Nederlanders.
ontvangen, dan u kunt u zich
afmelden via e-mail:
jansenwfm@gmail.com

KBO Thuis:
KBO Geld:
KBO Veiligheid:
KBO Digitaal:

KBO Zeeland

Nu te lezen op de site van Unie KBO
Vaccineer ouderen tegen longontsteking.
Tweede Kamer miskent financiële achteruitgang ouderen.
Contactloos betalen: veilig of niet?
Ruim 3500 meldingen over verdwijnen blauwe envelop.
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