Editie 19-1 januari - februari 2019

Bestuur en coördinatoren
Senioren Bond Oude IJsselstreek

wensen u allen een
gelukkig,
voorspoedig
en
bovenal gezond 2019
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Nieuwsbrief januari - februari 2019
Beste leden,
Naast alle persoonlijke wensen wil ik graag mijn
beste wensen aan alle leden van onze SBOIJ
overbrengen. Ik wens u allen een goed, gezond
en voorspoedig 2019 toe.
Helaas zijn de maanden november en december bestuurlijk gezien, niet verlopen zoals ik dat graag had gezien.
Riet van der Meulen heeft aangegeven niet langer deel te willen
uitmaken van ons bestuur.
Daarnaast hebben we helaas moeten besluiten om per 1 januari te
stoppen met het aanbieden van ons computeronderwijs en de
SBOIJ Helpdesk.
In het krantenartikel geeft Riet aan dat zij voor eigen rekening wil
doorgaan met het aanbieden van computeronderwijs. Als bestuur
hebben we besloten dat alle apparatuur die tot nu toe gebruikt
werd voor de lessen ( en eigendom was van de SBOIJ) aan Riet
wordt geschonken, zodat zij op de oude voet verder kan.
Vanaf deze plaats wil ik Riet het allerbeste toewensen en haar
danken voor datgene wat zij voor onze bond heeft gedaan.
De afgelopen thema-middagen zijn erg goed geweest.
De slachtvisite was niet alleen lekker, maar ook zeer humoristisch.
Op 13 december deden 7 dames mee aan het maken van een
kerststukje. Het was een groot succes en Ada Lovink kan terugkijken op een geslaagde middag. Dit is volgens de deelnemers voor
herhaling vatbaar.
Onze vrijwilligers zijn op 28 november in het zonnetje gezet. Het is
erg belangrijk dat we aan die groep veel aandacht besteden.
Het stamppotbuffet was zeer uitgebreid en lekker en we willen ook
het koor DES uit Westendorp bedanken voor de gezellige middag.
Voor het nieuwe jaar staan de activiteiten weer in deze nieuwsbrief
vermeld. Het blijkt nu dat er meer dan 100 personen in de zaal
kunnen; dus schroom niet om te komen. Als het vervoer voor u
problematisch is kunt u altijd even bellen voor een oplossing.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdagen 8 januari, 5 februari en 5 maart worden wandeltochten
uitgezet in Varsseveld e.o. of buiten Varsseveld.
De wandelingen beginnen om 13.30 uur. We vertrekken vanaf de “van
Pallandthal”. We starten de wandeling bij de “van Pallandthal” of we reizen samen naar een plek buiten Varsseveld om daar te gaan wandelen.
De wandeling in januari is i.v.m.
nieuwjaarsdag verzet naar de
tweede dinsdag in januari. We
gaan dan op 8 januari 2019 de
traditionele nieuwjaarwandeltocht naar “Oberink” wandelen.
Bij de familie Dijkman zullen we
dan proosten op het nieuwe jaar
en onder het genot van een drankje en een hapje gezellig uitrusten van
het eerste deel van de wandeling.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden kunt
u bellen met Toos Geers, tel. 0315-346526
Wij hopen weer velen te ontmoeten bij deze wandelingen.

Fietsen.
De eerst volgende fietstocht wordt woensdag 24 april 2019 gehouden.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos start het nieuwe jaar op woensdag 9 januari. De daarop volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 6 februari en woensdag 6 maart.
De Soosbijeenkomsten bieden volop gelegenheid om te sjoelen, te kaarten, te biljarten, rummikub te spelen of gewoon even bij te kletsen. De bijeenkomsten zijn bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld. En de aanvang is altijd
om 14.30 uur. Heeft u interesse, kom dan gerust eens kijken.

Themamiddag woensdag 16 januari.
Reis mee naar de middernachtzon en het noorderlicht
Woensdag 16 januari nemen Marius en Jenny van Lienden (oud apotheker in Varrseveld) in een reisverslag ons mee naar de middernachtzon
en het noorderlicht.
Al 35 jaar maken zij reizen naar Scandinavië. Eerst met tent en caravan
en vanaf 2003 met een buscamper. Dan begint ook het tijdperk van de
digitale foto- en videocamera. Met de zomer-, herfst- en winterplaatjes
daarvan nemen ze u mee op reis door Denemarken, Zweden, Finland en
Noorwegen.
Wat hen daar trekt is de rust, de natuur en de cultuur. Het is een soort
‘thuiskomen’ als ze in Zweden al rijdend door de eindeloze bossen de
vele meren zien schitteren. Het mooiste zijn echter de nachten in het
hoge noorden: in de zomer lang en licht en in de herfst en winter licht van
de sneeuw en als je geluk hebt vol met het magische noorderlicht.
De themamiddag is in “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is zoals
altijd om 14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet-leden.
Gaat u ook mee op deze reis? Wij rekenen op u.
*-*-*-*-*-*

Themamiddag woensdag 20 februari.
De themamiddag van februari staat in het teken van de Rijbewijskeuring en het goede doel waaraan de opbrengst van de keuringen
wordt besteed.
Keuringsarts Jacquo van Remmen uit Velp komt naar D’Olde Mölle om
ons een en ander te vertellen over de keuringen en over het goede doel
waaraan de opbrengst van de keuring wordt besteed. Hij zal ook ingaan
op uw vragen.
Het zal een leuke, interessante bijeenkomst worden.
De bijeenkomst is bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; aanvang 14.30 uur
en toegankelijk voor leden en niet-leden.
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Themamiddag woensdag 20 maart.
Woensdag 20 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
In de volgende Nieuwsbrief zal de uitnodiging en de agenda worden geplaatst. Noteer nu alvast deze datum in uw agenda, want het is een belangrijk gebeuren. We blikken terug op het afgelopen jaar; het bestuur
legt rekening en verantwoording af en presenteert de plannen en de begroting voor het lopende en het komende jaar. Na de behandeling van
het huishoudelijk gebeuren zullen we nog een poos gezellig samen zijn
en bingo spelen.
Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden.
Busreis 16 mei.
Voor woensdag 15 mei is de jaarlijkse reis
gepland. Een bus, ja ja voor 60 personen,
is al gereserveerd. Het programma en het
reisdoel is nog niet helemaal rond, maar de
eerste indruk is dat het weer een mooie
dag kan worden. In de volgende nieuwsbrief zult u het definitieve programma vinden en nadere informatie over vertrektijd, kosten en opgave mogelijkheden.
De organisatoren van deze reis, Hetty Slangewal en Hannie Sessing
staan weer garant voor een mooie en gezellige reis. Noteer 15 mei al
vast in uw agenda, zodat die dag vrij blijft voor de reis.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op zaterdag 19 januari
en vervolgens op de zaterdagen, 16 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei,
29 juni en 20 juli.
Zie ook de meldingen in de plaatselijke pers en op onze web-site.
Mocht uw huidige rijbewijs binnenkort verlopen en valt u onder de
categorie van mensen die een medische verklaring moeten hebben,
dan kunt u zich aanmelden (dat kan al een half jaar van te voren) voor
een keuring. U wordt dan op tijd ingepland.
Opgeven, het liefst schriftelijk of per e-mail bij SBOIJ Rijbewijskeuring,
p/a Merelstraat 10, 7051 XM Varsseveld of e-mailadres
rbkvsv@sboij.nl , o.v.v. naam, adres en telefoonnummer en de datum
waarop het rijbewijs verlopen is.
Telefonische opgave of informatie bij 0315 242939 of 0315 298624 of
0315-242282.
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Eenzaamheid
Naast onze activiteiten worden er door anderen nog veel meer activiteiten georganiseerd om met elkaar in contact te komen. Zie hiervoor het
“Activiteiten aanbod voor senioren in Varsseveld”, een uitgave van Azora
dat u tegelijk met de Nieuwsbrief in september hebt ontvangen. Voelt u
zich eenzaam of kent u mensen in uw omgeving die zich eenzaam voelen, wijs hen op deze activiteiten. Biedt zo eventuele hulp en neem ze
mee naar deze activiteiten. Ze zullen u dankbaar zijn en het geeft u een
goed gevoel als u iemand uit de eenzaamheid haalt.
*-*-*-*-*-*-

Belastingservice.
Voor de belastingservice, d.w.z. de hulp bij het invullen van de belastingaangifte kunt u ook bij ons terecht. De FASv heeft met de belastingdienst
hierover afspraken gemaakt en centraal vanuit de FASv worden onze Belastinginvulhulpen aangestuurd en geschoold, c.q. bijgeschoold.
Voor de SBOIJ treden de volgende leden op als Belastinginvulhulp:
Gerard Wesseling Houtmolenstraat 5, 7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-243292 e-mail: gjwesseling@kpnplanet.nl
Bernard Bussink Van Wischstraat 59, 7061 ZW Terborg
Tel.: 0315-324654 e-mail: buwisch@outlook.com
Wilt u informatie hierover of hulp bij de invulling van uw belastingaangifte,
neem dan contact op met een van deze personen.
*-*-*-*-*-*

Algemeen:
Let wel:
Voor deelname aan alle activiteiten geldt:
Het risico van deelname is voor eigen rekening of wel voor rekening
van de deelnemer. Het bestuur van SBOIJ stelt zich niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en of letsel ten gevolge van
ongevallen ontstaan tijdens deelname aan de activiteiten, georganiseerd of ondersteund door het bestuur.

Ledenadministratie
Gaat u verhuizen of treden er andere wijzigingen op in uw
persoonlijke situatie, meldt dit a.u.b. aan de ledenadministrateur Hannie Sessing-ter Maat, Grutterinkpad 38, 7051 DD
Varsseveld. Tel.: 0315-237457 of 06-29165972.
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
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Van de Bestuurstafel

Bent u jarig in januari of februari?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.
Het bestuur

Vacature in het bestuur
Besturen is teamwerk en daarom moet een bestuur functioneren als een
team. Als team sta je samen voor de belangen van de vereniging en de
leden. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat ons bestuur in de achter ons
liggende drie jaren is uitgegroeid naar een hecht team. Echter moesten
we in de laatste maanden constateren dat er een scheurtje in ons team
optrad. Riet van der Meulen begon zich steeds minder in ons team te
herkennen. Daarom heeft Riet besloten per 31 december 2018 haar bestuursfunctie te beëindigen.
Dit betekent dat er momenteel een vacature is. Wij gaan op zoek naar
een kandidaat voor deze functie en hopen op de komende Algemene
Vergadering in maart een kandidaat voor verkiezing tot bestuurslid te
kunnen voordragen.

Einde computercursussen en SBOIJ Helpdesk
Eind maart heeft Gerard Wesseling afscheid genomen als Coördinator
Computercursussen. Wij zijn toen op zoek gegaan naar een opvolger.
Helaas heeft dat niets opgeleverd. In augustus gaf docente Riet van der
Meulen aan dat wanneer er geen nieuwe Coördinator kwam, zij zich genoodzaakt zag het lesgeven te beëindigen. Organiseren van de cursussen en het lesgeven vroeg te veel tijd van haar. Wij hebben toen in
Nieuwsbrief september-oktober een indringende oproep gedaan. Ook dat
heeft niets opgeleverd.
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Daarnaast liep de belangstelling voor onze computercursussen sterk terug. Ook de Helpdesk trok te weinig belangstelling. Dit samen heeft er
toe geleid dat we in de bestuursvergadering van november hebben moeten besluiten ingaande 1 januari 2019 geen computeronderwijs meer aan
te bieden en geen Helpdesk meer te organiseren. Wij betreuren dit ten
zeerste, maar wij zagen geen andere oplossing.

Nieuw email adres voor het aanmelden voor Rijbewijskeuring
Nu Riet van der Meulen geen bestuurslid meer is en dus ook geen bestuurlijke verantwoording meer draagt, heeft zij aangegeven dat zij privé
en SBOIJ zaken gescheiden wil houden en daarom haar privé e-mailadres niet meer beschikbaar wil stellen voor de aanmeldingen voor de
Rijbewijskeuringen. Zij heeft ons verzocht een nieuw e-mailadres ter beschikking te stellen. Dat hebben wij gedaan en hebben daarom het volgende e-mailadres opengesteld: rbkvsv@sboij.nl. Wij verzoeken
daarom vanaf nu uitsluitend dit email adres te gebruiken voor de aanmelding voor keuring voor het Rijbewijs.

Van de penningmeester
In februari zal de inning van de contributie 2019 plaatsvinden. De incasso
zal rond 25 februari plaatshebben en kunt u dus afschrijving van uw contributie van uw bankrekening tegemoet zien. Voor 2019 bedraagt de contributie voor het lid- hoofdbewoner € 25,- en voor het lid-medebewoner €
20,-. De inning van de contributie van leden die nadien toetreden zal worden geïnd in oktober.

Bijwonen van activiteiten
Voor sommige leden is het moeilijk om naar de activiteiten zoals Soos en
themamiddagen te komen. Mobiliteit speelt hierbij meestal een rol. Wij
willen graag deze leden tegemoet komen en hen in de gelegenheid stellen de activiteiten bij te wonen. Wij bieden aan hen op te halen en weer
thuis te brengen. Een telefoontje naar een van de bestuursleden en u
wordt opgehaald en kunt zo de activiteit bijwonen.

Korting zorgpremie.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geattendeerd op de mogelijkheden
die het lidmaatschap van SBOIJ biedt op het gebied van kortingen op de
zorgpremies. De exacte gegevens waren toen nog niet bekend. In de
loop van november zijn wij vanuit de FASv geïnformeerd. Deze informatie in de vorm van een FASv Nieuwsbrief hebben via de e-mail toegezonden aan die leden waarvan wij over een e-mailadres beschikken.
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De te verkrijgen korting moet u zelf aanvragen bij uw verzekering. Behoort uw verzekering ook tot de door de FASv gecontracteerde verzekeringsmaatschappijen en hebt u de korting gekregen?
Is het u niet gelukt en waren er problemen, neem dan gerust contact op
met het secretariaat. Samen proberen we dan een en ander op te lossen.
*-*-*-*-*-*-*

SENIOREN LOPEN RISICO GELD TE LATEN LIGGEN
In de vorige Nieuwsbrief plaatsten wij onder deze titel een artikel
over de zorg- en huurtoeslagen. Van een zeer attente lezer(es)
ontvingen wij een goede aanvulling op dit artikel. Deze aanvulling
plaatsen wij nu in deze Nieuwsbrief en hopen u daarmee goed en
volledig te informeren over deze toeslagen.
Het zijn een aantal aanvullingen die zeker zeer belangrijk zijn voor
mensen die hun zieke partner verzorgen of waarvan de partner is
opgenomen in een verpleeghuis. Voor deze situaties zijn speciale
regelingen en is het soms mogelijk om huurtoeslag te krijgen ook
al is het gezamenlijk verzamelinkomen te hoog.
Huurtoeslag:
Uw partner wordt thuisverzorgd in plaats van in een verpleeghuis, dan wordt het inkomen van één persoon minder meegeteld.
Uw partner verblijft langer dan een jaar in een verpleeghuis
maar staat nog wel ingeschreven op uw woonadres; in dat geval
telt de persoon die niet meer thuis woont, niet mee voor de
huurtoeslag.
Bijzonder inkomen, dit is inkomen dat wordt ontvangen naast
het gebruikelijke loon of uitkering; hiervoor kunt U vragen deze
inkomsten niet mee te tellen voor de huurtoeslag.
AOW, maar let op!!
Woont uw partner in een verpleeghuis dan kunt u beiden AOW
aanvragen voor een alleenstaande, echter uw partner gaat dan
wel de hoge eigen bijdrage betalen. Vraag dus niet zomaar
AOW voor een alleenstaande aan, maar bereken eerst of u er
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op vooruit gaat of achteruit. Samen ontvangen jullie nu wel meer
AOW maar betalen meer eigen bijdrage. Reken dit goed door!!
Bij de aangifte voor de belastingdienst vult u nu WEL in dat u
recht hebt op een AOW uitkering voor een alleenstaande, ook al
maakt u daar geen gebruik van.
Zorgtoeslag
Een alleenstaande ontvangt in 2018 totaal maximaal € 1.139,-; en
wel 1 maand € 94,- en 11 maanden € 95,-.
Toeslagpartners ontvangen totaal maximaal € 2.121,-: n.l. 3 maanden € 176,- en 9 maanden € 177,-.
Wij bedanken deze attente lezer(es) voor deze nuttige aanvulling.
Gelijktijdig roepen wij andere lezers op dit voorbeeld te volgen en
eventuele aanvullingen op artikelen of artikelen over andere interessante onderwerpen aan de redactie aan te bieden.
Advies of hulp nodig
Indien u van mening bent dat of nog twijfelt of u aanspraak kunt maken
op genoemde toeslagen en hiervoor gaarne advies of ondersteuning bij
aanvraag wenst, dan kunt u contact opnemen met een van onze Belastinginvulhulpen.

Rectificatie
In de vorige Nieuwsbrief deen wij verslag van de Themamiddag Voedselbank.
Helaas is hierin een storende fout opgetreden.
Wij schreven: Voor een gezin bestaande uit 5 personen mag het inkomen niet € 665,- per maand, € 21,45 per dag of 4,29 per persoon per dag
uitkomen.
Dit moet zijn: Voor een gezin bestaande uit 5 personen mag het besteedbare inkomen ( is het bedrag dat overblijft na aftrek van de
vaste lasten) niet boven € 665,- per maand, € 21,45 per dag of 4,29
per persoon per dag uitkomen.
Ideeënbus ...

Mag ik uw idee in ontvangst nemen??
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Terugblik
Vrijwilligersmiddag
Woensdag 28 november zijn al onze vrijwilligers middels een gezellige middag in het zonnetje gezet en bedankt voor hun enorme inzet
in het afgelopen jaar voor de vereniging.
In zijn welkomstwoord wees voorzitter
Ben Groenewold op de plaats en het
belang van de vrijwilligers in onze organisatie. Zonder jullie inzet zou onze
vereniging niet zijn wat ze nu is. Geheel belangeloos zetten jullie je in en
organiseren de diverse activiteiten.
De goede belangstelling en deelname
aan deze activiteiten tonen dit duidelijk aan. Daarvoor namens bestuur
en leden heel hartelijk dank. Onder het genot van een drankje en een
hapje is men bijgepraat en zijn onderlinge ervaringen uitgewisseld en is
terug gekeken op de diverse activiteiten.

rustig genietend

en bijpraten
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*-*-*-*-*-*-*

Slachtvisite
Voor de themamiddag van woensdag 21 november waren 4 dames van de “Historische Vereniging Oud Noordijk” vanuit Noordijk
afgereisd naar Varsseveld om ons een Slachtvisite te laten beleven.
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Voor een goed gevulde zaal (68 personen waren aanwezig) hebben zij op een voortreffelijke wijze ons meegenomen naar “vroegere” jaren en een en ander verteld en laten zien van het slachten
van het varken en ons laten proeven en genieten van slacht producten uit die tijd.
In een boeiende tweespraak hebben
Diene meuie en Miene meuie op een
leuke manier verteld over het slachten zoals dat vroeger op de boerderij
gebeurde. In hun tweespraak betrokken ze ook op een voortreffelijke
wijze de zaal. Het doden, het opvangen van het bloed, het schrapen
(ontharen van het varken, broeien
met heet water), het varken aan de
ladder en dan het verwijderen van
de ingewanden. Alles werd op een
humor volle wijze verteld.
Om af te koelen bleef het
varken op de
ladder de hele dag buitenstaan. Om te voorkomen dat er honden en katten bij konden
komen werd er een stuk gaas omheen gezet.
In de loop van de dag kwamen de buren het
geslachte varken beoordelen. Onder het genot van een flinke borrel vond het “vet priezen” plaats. Hoe beter de borrel, zo dikker
het spek
De volgende dag kwam de slachter terug en verzorgde hij het uitsnijden van het varken. De vrouwen waren dan druk met het verwerken (in wecken) van het vlees en het maken van de slachtproducten, zoals leverworst, bloedbakworst, hoofdkaas e.d.. De slachter zoute het spek en legde dat in de kuip. Om te zorgen dat het
spek het zout goed aannam, moest de slachter tijdens het inzouten
voorzien worden van een of meerdere borrels, want zonder borrel
nam het spek geen zout aan, zo was het gezegde.
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Naast het verhaal over
het slachten werden nog
enkele filmpjes vertoond
en een aantal andere
oude gebruiken voor het
voetlicht gebracht.

Onderwijl werden de
aanwezigen getrakteerd
op lekkere hapjes.

Een zeer geanimeerde middag die ons op een plezierige wijze een
goede inkijk gaf in vroegere gebruiken en rituelen rond het slachten van het varken en het leven op het platteland.
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Kerststukjes maken
Een van de eerste ideeën in de Ideeën was: “In november een
kerst of winter bloemstuk maken”.
Het bestuur heeft di idee opgepakt en uitgewerkt. En zo zijn op 13
december 7 dames bij Ada Lovink in haar atelier bijeengekomen
en hebben daar onder leiding van Ada ieder voor zich een of meer
kerststukjes gemaakt.

Aan het eind van de middag is de redactie daar even wezen kijken
en enkele foto’s gemaakt. De dames hadden goed hun best gedaan en zeer fraaie stukjes gemaakt. De stemming onder hen was
ook bijzonder goed. Ze hadden met veel plezier gewerkt. Toen Coordinator Hetty Slangewal binnen kwam klonk het heel duidelijk
"volgend jaar weer”. Zelfs “met Pasen weer” werd er gezegd.
Hetty heeft deze wensen meegenomen
en in de komende bestuursvergadering
zullen deze besproken worden.
Het resultaat van deze bespreking zal in
een volgende nieuwsbrief worden vermeld. Wie weet, komt er een vervolg.

Enkele foto’s geven een indruk. Op de website staan meer foto’s.
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Kerst stamppottenbuffet
Woensdag 19 december werd het jaar afgesloten met de kerst stamppottenbuffet. Anders dan voorgaande jaren werd nu geen bingo gespeeld,
maar was Gemengd Zangkoor DES uit Westendorp uitgenodigd.

Onder leiding van dirigent Charles Venus werd op een aangename en vlotte wijze een prachtig concert verzorgd voor een
volledig gevulde zaal. Met de
zangers meegeteld bevatte de
zaal ongeveer 115 personen.

De leden van DES mochten als tegenprestatie onder dezelfde voorwaarden als onze leden deelnemen aan het Stamppottenbuffet. Een groot
deel van de zangers heeft dit gedaan. Totaal 98 personen hebben deelgenomen aan het bijzonder goed verzorgde buffet.
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.. blije en tevreden
gezichten
passend bij deze
geslaagde middag
en die de sfeer goed
weergeven

De aanwezigen hebben genoten
van concert en buffet en zijn zeer
tevreden huiswaarts gekeerd.

Aan het eind van de middag werd
Wilfried, de uitbater van D’Olde
Mölle bedankt voor de prettige
samenwerking en het zeer goed
verzorgde buffet
.
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We zien terug op een zeer geslaagde middag welke een mooie afsluiting
van het jaar vormde.
Een jaar dat zeer succesvol is verlopen en waarin de leden aan hun trekken zijn gekomen.

In 2018 zijn wij gegroeid naar 220 leden.
Niet alleen wij groeien, ook de FASv ( Federatie van Algemene Seniorenverenigingen)
groeit gestaag!
Het aantal verenigingen dat zich aansluit bij de
FASv neemt toe. Momenteel zijn 83 verenigingen lid van de FASv.
Het bestuur is verheugd dat per 1 januari 2019 ook Limburgse verenigingen zich bij de FASv aansluiten.
Met deze gestage groei worden we steeds groter en krachtiger.
Daardoor kunnen wij de belangen van U, leden, steeds beter behartigen. Op landelijk niveau praten wij mee.
Uit een NVOG Nieuwsbrief

Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord
Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale
Zaken hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie met 450 vertegenwoordigers van deze
organisaties in de Jaarbeurs in Utrecht. Het kader bevat de criteria
waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het
aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een
Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn:
KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM,
KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en
Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000
leden en indirect drie miljoen gepensioneerden.
Handhaven van de levensstandaard en garantie van koopkracht,
dat zijn veruit de belangrijkste eisen die gepensioneerden stellen
aan een nieuw pensioenstelsel.
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Adressen SBOIJ
Voorzitter:
B.W. Groenewold
Spoorstraat 25c
7051 CG Varsseveld
Tel.: 0315-298121
06-14236045
E-mail: b.groenewold8@upcmail.nl
Secretariaat:
J.W. Meerdink:
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-840044
06-29165972
E-mail: j.w.meerdink@chello.nl
Penningmeester / Ledenadministratie:
J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
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E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
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Bankrekening:
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t.n.v.: Senioren Bond Oude IJsselstreek
K.v.K. nr. 65348575
Website: www.sboij.nl

SBOIJ,
dè bond voor alle 50-plussers
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