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Bestuur en coördinatoren
Senioren Bond Oude IJsselstreek

wensen u allen een
gelukkig,
voorspoedig
en
bovenal gezond 2021
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Nieuwsbrief januari-februari 2021
Beste leden,
Aangezien ons bestuur “gekortwiekt” was door de corona is het toch
helemaal goed gekomen met de presentjes aan de deur van de
SBOIJ. Hartelijk dank voor deze geste en voor het vele werk.
De traktatie was erg lekker en voor de vrijwilligers was er -in plaats
van de vrijwilligersmiddag- nog een extra presentje.
Op deze manier willen we onze dank uitspreken voor de standvastigheid van onze leden, het compenseren van de activiteiten ,die helaas niet door kunnen gaan en het medeleven van elkaars problemen.
We hopen weer spoedig in de “Olde Mölle” bij elkaar te kunnen komen, dat we weer een reis mogen organiseren en dat we elkaar
weer lijfelijk kunnen ontmoeten.
Hopelijk komt onze groep vlot aan de beurt om ingeënt te worden.
We kunnen daarna misschien weer op de oude voet doorgaan met
onze zo vertrouwde werkjes en plichten.
Ik wens u allen een voorspoedig 2021, een goede gezondheid en
heel veel geluk toe.

Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Agenda
Is en blijft helaas nog helemaal leeg.

Informatie bij de agenda

We verkeren in de ”gedeeltelijke lockdown” en het dagelijks vastgestelde aantal nieuwe coronabesmettingen is nog steeds te hoog. De
zorg komt in de knel; ziekenhuizen luiden de noodklok; politie deelt
bekeuringen uit en beëindigt illegale feesten. Het zijn rare tijden en
het lijkt er op dat het gezonde verstand door het virus is aangetast of
is dat een complottheorie.
Half januari zal bekeken worden of de strenge maatregelen versoepeld kunnen worden.
Op 8 januari zal de vaccinatie beginnen; hopelijk gaat die op termijn
uitkomst brengen.
Dit alles maakt het dat het voor ons als bestuur onmogelijk is om iets
te organiseren om onze activiteiten weer op te starten.
Wij hopen dat er op niet al te lange termijn weer iets mogelijk wordt.
Wat zou het mooi zijn als we dit voorjaar weer zouden kunnen gaan
wandelen en eind april weer onze eerste fietstocht 2021 zouden
kunnen verrijden. We blijven hopen en vertrouwen er op de wind
weer in de zeilen te krijgen.

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 0620272875.
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
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Wandelen of fietsen in je eentje.
We weten het allemaal, bewegen is gezond. Voldoende bewegen bevordert uw conditie. Een goede gezondheid en een goede conditie,
naast het naleven van de voorgeschreven maatregelen, is een goede
bescherming tegen corona. En daarom blijven we adviseren te gaan
wandelen of fietsen voor zover dat mogelijk is en de weersomstandigheden het toelaten. Onze mooie Achterhoek biedt vele mogelijkheden.

Van de penningmeester
In februari zal de inning van de contributie 2021 plaatsvinden. De incasso zal rond 25 februari plaatshebben en kunt u dus afschrijving
van uw contributie van uw bankrekening tegemoet zien. Voor 2021
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.

Van de ledenadministratie
Per 1 januari 2021 telde onze vereniging 184 leden. Dat is minder
dan vorig jaar. In 2020 hebben 6 nieuwe leden zich aangemeld; zijn
helaas 4 leden overleden en hebben 15 leden hun lidmaatschap opgezegd. Dat laatste is jammer, maar helaas. Wij respecteren hun besluit.

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
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Bent u jarig in januari of februari?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.

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.:0315-243292e-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.

Van de Bestuurstafel
Rabo Clubsupport

Begin oktober hebben we u opgeroepen te stemmen op SBOIJ in de
Rabo ClubSupport actie. Donderdag 5 november werd ‘s avonds om
8 uur de uitslag bekend gemaakt en werden de cheques digitaal uitgereikt.
Wij ontvingen de hiernaast afgebeelde
cheque t.w.v. € 219,75.
Een mooi resultaat. Allen die op ons
gestemd hebben, hartelijk dank voor
uw stem.
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Premiekorting zorgverzekeringen 2021
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 wij op onze
website geplaatst, zodat een ieder daar kennis van kon nemen.
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.
Rijbewijskeuringen.
Is uw rijbewijs in de komende tijd aan verlenging toe, dan adviseren
wij u tijdig, d.w.z. een halfjaar voor de datum van verloop van de geldigheid, de verlengingsaanvraag te starten. Bent u ook nog 75+-er,
dan moet u ook gekeurd worden. Voor de keuring adviseren wij de
onderstaande mogelijkheden.
1. Via Regelzorg; een landelijke organisatie waar u zelf direct een
afspraak kunt maken voor een keuring bij u in de buurt. Afspraak
maken door te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 0882323 300 (tijdens kantooruren), of via de website:
www.regelzorg.nl. Als u zich hier laat keuren ontvangt u een nota,
waarmee u, afhankelijk van uw zorgverzekering, de kosten bij uw
verzekering kunt declareren.
2. Dr. J.Termaat, keuringsarts te Zelhem: 0314-620291
3. uw huisarts.
Bij deze mogelijkheden kunt u zelf een afspraak maken voor een
keuring op korte termijn en bent u verzekerd van een goede service.
De keuringsartsen nemen de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Op onze website vindt u de door het CBR vastgestelde procedure rond het aanvragen van verlenging van uw rijbewijs.
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Terugblik
SBOIJ houdt ”Kerstgedachte” vast met
”drive-out”
Gin moes met een ribbeken, maor een lekker Karststölleken
Traditie getrouw sluiten wij voor de kerst het jaar af met een gezellige middag voor de leden. Na bingo spelen gingen we aan tafel en
genieten van een rijk stamppottenbuffet. En zo werd in deze feestelijke periode gezamenlijk tijd en aandacht besteed aan je vrienden
en naasten, de Kerstgedachte.
Helaas mochten wij dit jaar door de Coronamaatregelen geen bijeenkomst organiseren en kon dus ook het feest van het stamppottenbuffet niet doorgaan.
Sinds begin maart is geen van onze activiteiten doorgegaan en zijn
we niet meer bijeen geweest. Het enige contact met jullie was onze
twee maandelijkse Nieuwsbrief. Daarmee konden we jullie informeren en inspireren toch met elkaar in kleine kring en binnen de mogelijkheden contacten met elkaar te onderhouden. Want een van de
doelstellingen van de bijeenkomsten is gezellig sociaal contact en
zo eenzaamheid bestrijden. Een heel belangrijk aspect, dat juist nu
in de barre Corona omstandigheden enorm gemist wordt.
Toen het duidelijk werd dat het stamppottenbuffet niet door kon
gaan, heeft het bestuur iets anders bedacht. Normaal komen jullie,
leden, naar de georganiseerde bijeenkomst, maar nu dit niet mogelijk is heeft het bestuur besloten geheel Corona proof jullie te gaan
bezoeken en middels deze “drive-out” in plaats van het buffet jullie
een lekkere Kerststol aan te bieden. Op deze wijze hebbendan toch
nog de band met jullie onderhouden.
En zo houden we de Kerstgedachte vast, elkaar laten weten dat we
er voor elkaar zijn, naar elkaar omzien en elkander steunen.
Wij, bezorgers hebben mogen waarnemen dat het contact door jullie zeer op prijs werd gesteld en de attentie erg werd gewaardeerd.
Daarvoor onze dank
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Blij en verrast werd de attentie in ontvangst genomen
Vrijwilligers

Onder normale omstandigheden worden al onze vrijwilligers middels
een gezellige middag in het zonnetje gezet en bedankt voor hun
enorme inzet in het afgelopen jaar voor de vereniging. Ook dit kon
dit jaar niet plaatsvinden. Daarom hebben we hen, gelijktijdig met de
kerstattentie een attentie in de vorm van een Amaryllisbol aangeboden. Wij kunnen hen helaas dit jaar niet in het zonnetje zetten, maar
met deze bol kunnen zij zich zelf in de bloemen zetten. Beste vrijwilligers weer enorm bedankt voor jullie inzet.
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Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en
andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen
pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties
De grootste seniorenorganisatie in Nederland. Via de FASv zijn wij in deze
Koepel vertegenwoordigd en worden dus onze belangen behartigd,

Pensioenakkoord:
niet indexatie maar kortingen dichterbij
Het wordt eerst zeker minder en daarna minder zeker
Kortingen blijven waarschijnlijk, verhogingen zijn voor de meeste Nederlanders tot 2026 onhaalbaar. De belofte van minister Koolmees en
de sociale partners om indexatie sneller mogelijk te maken, blijkt een
dode mus. De komende jaren wordt het voor gepensioneerden met
de uitholling van de pensioenen wel minder, maar in het nieuwe stelsel wordt het minder zeker. Het slechtste van twee werelden wordt zo
bijeen gebracht.
Dat moeten we concluderen uit de pensioenbrief die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ouderenorganisaties hebben zich constructief opgesteld ten opzichte van het nieuwe
stelsel, maar concluderen dat de gepensioneerden na twaalf jaar stilstand niet of nauwelijks zullen profiteren van het nieuwe stelsel. De
ouderenorganisaties hebben in overleggen talloze voorstellen gedaan, maar zien daar nagenoeg niets van terug in de brief van de minister.
De senioren bonden zullen dit niet over zich heen laten komen en
hier continu aandacht vragen voor verbetering van de situatie van de
gepensioneerden. Het nut van de seniorenbonden en het lidmaatschap van deze bonden zal hier heel nadrukkelijk tot uiting kunnen
komen. Zonder de niet aflatende inspanning van de bonden zal er
geen resultaat worden bereikt.
Maak uw familie, vrienden en kennissen daarom lid van SBOIJ.
U wordt ervoor beloond.
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De wind in de zeilen

Een nieuw jaar ”loopt van stapel”,
een nieuwe route ligt in het verschiet
Wij hopen dat het voor u een route
mag zijn zonder klippen, zonder
tegenstromingen, met veel voorspoed
en zon aan de kim.
Moge 2021 u brengen wat u wenst,
zakelijk en persoonlijk.
Moge het voor u een jaar worden
waarin u in elke richting wèl vaart.
Wij wensen u van harte de wind in de zeilen!
Bestuur SBOIJ
Wij wachten met smart op het moment dat we weer mogen uitvaren!
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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: secretaris@sboij.nl
Penningmeester / Ledenadministratie:
J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
06-20272875
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
Adreswijzigingen, aan- en afmelden van leden doorgeven aan de
Ledenadministratie.

Bankrekening:
IBAN: NL17 RABO 0175 8599 73
t.n.v.: Senioren Bond Oude IJsselstreek
K.v.K. nr. 65348575
Website: www.sboij.nl

SBOIJ,
dè bond voor 50-plussers
Nieuwsbrief jan.-febr. 2021

12

