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ASG Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. 
 

De ASG is een op democratische wijze tot stand gekomen seniorenvereniging. 
De ASG is belangenbehartiger en activiteitenorganisatie voor senioren in de regio Goes e.o. 

 

 
Nr. 7, november 2016 

Redactie: Hans de Jonge 

EXTRA EDITIE 
 

 

1. KERSTMIDDAG 2016 
 

Bij de toezending van de vorige nieuwsbrief wezen we u er op dat op 8 december om 14.00 uur in het 

Wilhelminahuis in Wilhelminadorp onze ASG-Kerstmiddag wordt gehouden. Sindsdien ontvingen we nog maar 
weinig aanmeldingen. Vanwege de door ons als bestuur aangegane verplichtingen, moet die Kerstmiddag doorgaan, 

vooral ook voor degenen die zich al wel hebben aangemeld.  

We hebben ons afgevraagd hoe het komt, dat lage aantal aanmeldingen: zijn het de kosten? Zit het hem in het 
vervoer naar het Wilhelminahuis? We besloten inmiddels om de kosten voor een introducé te verlagen van 15 naar 

12,50 euro per persoon. Misschien helpt dat mensen over de drempel? Verder, als u vervoersproblemen hebt, meldt 
dat aan een van de bestuursleden. We zorgen dan voor een oplossing. Hieronder het programma voor 8 december: 

 14.00 uur:  Opening 

 14.30 uur:  Optreden ‘Zo kan ’t ook’  

 15.15 uur:  Pauze 

 15.45 uur:  Optreden Frans v.d. Heijde 

 16.00 uur:  Optreden ‘Zo kan ’t ook’ 

 16.30 uur:  Optreden Frans v.d. Heijde 

 17.00 uur:  Maaltijd 

 18.30 uur:  Afsluiting. 
 

De kosten voor ASG-leden bedragen 10 euro. Daarin zijn begrepen de kosten voor de optredens en een eenvoudige 

maaltijd. U krijgt van ons daarnaast 2 consumpties en koffie gratis. 
 

Aanmelding uiterlijk 25 november bij Henk Hoogerland: hwhoog@zeelandnet.nl of 0113-228525. 
 

2. LEZING ‘LANGS OUDE PELGRIMSWEGEN IN WEST-EUROPA’ 
 

We herinneren ook nog even aan de lezing die we op 14 november a.s. organiseren: dan verzorgt Guus Langeraert 
in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp een lezing met diabeelden met als titel ‘Langs oude pelgrimswegen in 
West-Europa’. Er zijn geen kosten aan verbonden. We hopen op een grote belangstelling! 
 

3. LEDENWERFACTIE 2016 
 

Het bestuur hield in de afgelopen weken een ledenwerfactie. Op veel plaatsen werd een wervingsbrief in de bus 

gestopt. Die is ook neergelegd in verzorgingstehuizen enz. Op dit moment leverde ons dat zo’n 25 extra leden op. Dat 
is nog niet zoveel, maar we weten dat mensen (nog) nadenken en wellicht nog toetreden. Aan de andere kant zijn 

het toch weer 25 leden! Toch de vraag aan onze leden: kijk in uw omgeving wie er lid zou kunnen zijn van ASG en 

probeer diegene lid te maken! Aanmelding kan zoals u weet bij de secretaris: p/a Blanckstraat 4, 4461 KS Goes. 
 

4. KORTING OP DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGSPREMIES 
 

In Nieuwsbrief nummer 6 meldden we al dat de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) een 

onderhandelingsresultaat had met VGZ over de korting op de zorgverzekeringspremie. Inmiddels is dat ook het geval 
met de andere maatschappijen, helaas op één na. Hieronder een overzicht. Lees het aandachtig, het is belangrijk 

voor u! Medio november a.s. zullen de meeste premies van de verzekeraars bekend zijn, zodat iedereen kan bekijken 
wat het effect van de kortingen is op de uiteindelijke premie die betaald moet worden. U moet zichzelf aanmelden 

voor het verkrijgen van deze kortingen onder vermelding van: ‘lid ASG-Goes, aangesloten bij FASv’”. 
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SCHEMA KORTINGEN PREMIES ZIEKTEKOSTEN 2017 
 

Verzekeraar Korting basis in % Korting aanvullend in % Korting tandarts in % 

CZ 5 geen geen 

De Friesland 6   *1 6  

Salland 5 5 5 

Avero Achmea  *2 7,5 10 10 

Delta Lloyd 8 10 10 

Ohra 7 7 7 

ONVZ 3 7 7 

Univé 8 10 (Goed, Beter, Best) Geen 

VGZ 8 (Ruime Keuze en Eigen Keuze) 

5 (Goede keuze) 
5 (VGZ Vitaal)  *3 

10 voor VGZ Goed, Beter en 

Best) 
 

Zorg en Zekerheid 7 7 Partnerregeling  *4 

Zilveren Kruis geen geen geen 

PMA-Menzis  *5 
7 (Basis en Basis Vrij) 10 (Extra Verzorgd) 

10 (Tandverzorging 250, 500 
en 750) 

 

*1  Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10%  
*2  Avera Achmea, Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep  
*3  Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende verzekeringen. Kosten van 
voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis persoonlijk advies bij 
wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc.  
*4  Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte 
vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander.  
*5 Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen 
zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. Tel: 0800-2040. Website: PMA zorgverzekering 2017. 
 

Van de FASv ontvingen we onderstaande informatie over verzekerden die zijn aangesloten bij het Zilveren Kruis:  
“Helaas wil de directie van het Zilveren Kruis geen contract met de FASv afsluiten over zo’n korting, terwijl de 

voorgesprekken met het Zilveren Kruis juist zo positief verliepen. Verzekerden bij het Zilveren Kruis kunnen per 1 

januari 2017 daardoor via het lidmaatschap van de FASv geen korting op hun premie ziektekosten krijgen. Mogelijk 
dat het Zilveren Kruis in 2018 alsnog een contract met de FASv wil aangaan. We houden u hierover op de hoogte. 

Mocht één van uw leden/verzekerden problemen ondervinden bij (bijvoorbeeld) het opzeggen van een lidmaatschap 
van een andere ouderenvereniging waarvoor wel een kortingsregeling bij het Zilveren Kruis geldt, maar toch wil 

overstappen naar uw vereniging onder voorwaarde dat ook dan premiekorting wordt verkregen, dan hoort de FASv 

dat graag en wordt gekeken naar een mogelijke oplossing.” 

 

5. UITNODIGING VOORLICHTINGSMIDDAG BONDENBERAAD GROOT GOES 
 

Op Maandag 12 december 2016 is er in DE SPINNE aan de JOSEPH LUNSLAAN 7 in Goes, aanvang 14.00 

uur tot ca 15.30 uur, een voorlichtingsbijeenkomst o.a. over de Zorgvoorzieningen in 2017. Ingrid Hildenbrant en 

Marianne de Kok, beleidsmedewerkers Zorg bij GR De Bevelanden, bespreken met u de volgende onderwerpen: 
 Heeft u een vraag over zorg, waar kunt u dan terecht? En wie kan u daar bij helpen?  

 Wat verandert er in 2017 op het gebied van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en andere voorzieningen? Komen er 

nog nieuwe voorzieningen bij? 

 Is het niet gegaan zoals u had verwacht? Laat het weten!  

Interessante onderwerpen, die voor IEDERE oudere van belang kunnen zijn. Kom daarom naar deze bijeenkomst! 
 

BESTUUR ASG 

Voorzitter: Henk Hoogerland 
Westhavendijk 52, 4475 AD Wilhelminadorp 

T: 0113-228525 
e-mail: hwhoog@zeelandnet.nl 

2e Voorzitter: Dick van de Merwe 
's-Heer Elsdorpweg 20, 4461 WK Goes 

T: 0113-228428 
e-mail: dwvdmerwe@zeelandnet.nl 

Secretaris en Nieuwsbrief: Hans de Jonge 
Blanckstraat 4, 4461 KS Goes 

T: 06-46188122 
e-mail: hdj@zeelandnet.nl 

Penningmeester: Izaak de Graaf 
Oude Diep10, 4465 AD Goes 

T: 0113-220111 
e-mail: iza.con@worldonline.nl 

Bingo- en spelmiddagen: Addie de Lange T: 0113-211224 
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