Algemene Seniorenvereniging Goes e.o.
-Belangenbehartiger en activiteitenorganisatie voor senioren in de regio Goes e.o.-

Nr. 21, december 2018
Eindredactie: Hans de Jonge
=================================================================================================
Beste lezer,
Nieuwsbrief nr. 21 van de maand december 2018 alweer. Snel gegaan dit jaar vindt u ook niet? Zo
vieren we binnenkort weer de eindejaarsfeestdagen. Voor de meesten echte feestdagen, voor
sommigen dagen waar geen eind aan komt, omdat het gewone normale leven ‘verstoord wordt’.
Dat heb je met dit soort dagen. Maar we moeten door en het gaat door. Zo ook de ASG.
We sluiten het jaar af met een lichte stijging van het aantal leden. Dat is bemoedigend op zich,
maar we hopen natuurlijk op een veel grotere toeloop. Daar blijven we aan werken en we hopen
u in uw omgeving ook. Zoals zo vaak gezegd: samen staan we sterker en hoe meer leden, des te meer mogelijkheden
we hebben en hoe meer activiteiten we kunnen organiseren!

Het bestuur wenst u allen
Ja, en dan weer de realiteit van alledag: de contributiebetaling. Het mag weer voor 2019 (en helaas voor een enkeling
ook nog voor 2018): € 24,- voor een alleenstaande, € 40,- voor een echtpaar/samenwonenden per jaar. Graag
overmaken op NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes onder vermelding van: contributie 2019. Alvast dank!

EEN WEBSITE VOOR ASG!
Hoera! ASG heeft (eindelijk) een eigen website!
www.asggoes.nl. Zie foto hiernaast.
We moeten er nog het nodige aan ‘sleutelen’, maar dat komt
goed. Voor de mensen met internet: neem eens een kijkje. We
proberen de site zo volledig mogelijk te vullen met relevant
nieuws voor de leden, maar ook voor andere belangstellenden.
Ook de nieuwsbrief zal op de site verschijnen, maar die blijft
daarnaast per e-mail verzonden worden.
De mensen zonder internet/e-mail hoeven zich geen zorgen te
maken: de ‘papieren’ nieuwsbrief blijft gewoon bestaan en blijft
bij de mensen thuis bezorgd worden.
Als u ideeën hebt over informatie die we op de site zouden kunnen zetten en die volgens u nu nog ontbreekt? Stuur die
dan in! We houden ons graag aanbevolen. Reacties naar de secretaris.

UITVOERING ACTIVITEITENPLAN ASG 2018
A. AUTOTOCHT NAAR BERKENHOF TROPICAL ZOO
Op woensdag 31 oktober 2018 organiseerde het bestuur een tweede autotocht. De bestemming was ‘Berkenhof Tropical
Zoo’ (waarin De Vlindertuin is gevestigd) in Kwadendamme. We hadden 25 deelnemers die er allemaal, al dan niet
gebracht door vrijwillige chauffeurs, rond 14.00 uur waren. Daar dronken we eerst koffie met een lekkere appelpunt
erbij en vervolgens kregen we een rondleiding door de vlindertuin. Die was voor de meesten, naast een beetje
vermoeiend vanwege het vele staan, erg interessant. Iedereen ging toch tevreden naar huis. Zie hierna de fotocollage.
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B. KERSTVIERING OP 19 DECEMBER 2018
Op woensdag 19 december vond de jaarlijkse ASG-Kerst-bijeenkomst plaats in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.
We kunnen kort zijn: een zeer geslaagde middag. We werden vanaf het begin swingend onderhou-den door het
Vlissingse smartlappenkoor ‘Scharretjoe’, dat, onder leiding van dirigent Lucas van Waeyenberge, een boel welbekende
meezingers bracht, met tussendoor een paar Kerstliederen. Na Scharretjoe een optreden van de inmiddels overbekende,
in ‘Békerke’ (Biggekerke) geboren meesterverteller Frans van der Heijde. Heerlijk zoals die man de gewoonste dingen
uit het leven op zo’n humoristische manier in woorden kan verbeelden.
Na de pauze hetzelfde scenario: eerst Scharretjoe, dat na de pauze volgens velen veel beter op dreef was en tot slot
weer Frans met een heerlijk verhaal over het voor de meeste mannen zo verfoeilijke ‘gezamenlijke winkelen’ (en met
niks thuiskomen). Wat hebben we een lol gehad.
We besloten de middag met een gezellige broodmaaltijd. Hulde aan het Wilhelminahuis. Prima verzorgd allemaal!
Voorzitter Henk Hoogerland dankte iedereen voor de geleverde bijdrage en wenste alle leden prettige feestdagen toe
en een gezond weerzien in 2019.
Suggesties voor optredens in de toekomst? De secretaris hoort ze graag!
Hans de Jonge
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C. BINGOMIDDAG OP MAANDAG 28 JANUARI 2019
Op maandag 28 januari is er vanaf 14.00 uur weer een bingomiddag in Het Wilhelminahuis
in Wilhelminadorp. ASG leden kunnen drie rondjes gratis meespelen!
De bingomiddag is toegankelijk voor alle ouderen! In principe is er iedere laatste maandag
van de maand bingomiddag (uitzonderingen daar gelaten natuurlijk!
Henk Hoogerland

ASG OP DE BELEEFPLUSBEURS
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober was de ASG met een stand
aanwezig op de BeleefPlusbeurs in de Zeelandhallen in Goes. Het was
voor ons de eerste keer dat we zoiets deden. Het was wennen en we
hadden ons misschien iets anders, iets uitbundiger moeten
presenteren. Al zeiden velen ons dat dat niet zoveel uitmaakt: je moet
het hebben van naamsbekendheid.
Niet erg, van je fouten leer je en naamsbekendheid hebben we zeker
gekregen. Uiteindelijk kregen we door het aanwezig zijn op de beurs
toch een paar nieuwe leden. Niet veel, maar afgaande op de
hoeveelheid uitgedeelde en meegenomen flyers hebben we goede
moed dat dat er nog wel meer kunnen worden.
Penningmeester Izaak de Graaf 'bewaakt' de ASG-stand

VERENIGING ZEEUWSE CIRKEL
Leida Grootjans, de ‘motor’ achter ‘De Zeeuwse Cirkel’, verzocht ons onderstaand stukje in onze nieuwsbrief te plaatsen.
Daaraan voldoen we graag. Dit initiatief draagt namelijk bij aan onze wens om zoveel mogelijk zinvolle activiteiten aan
onze leden voor te leggen en die hoeven niet altijd door ASG zelf bedacht/georganiseerd te worden!

“Beter stof op de kast dan stof op je hersens”
(motto van de Vereniging Zeeuwse Cirkel)
In Zeeland gaan 165 dames in kleine kringen maandelijks met elkaar op stap onder dit motto. We bezoeken bedrijven,
instellingen, musea, maken een stadswandeling of nodigen een spreker uit. Gezellig met elkaar koffiedrinken of lunchen
hoort er ook bij.
We starten op 22 januari met een nieuwe kring, die elke vierde dinsdag van de maand op pad gaat. Heb je zin om met
actieve dames op excursie te gaan? Spreekt het je aan om lid te worden van een kring? Kijk op onze website voor
informatie (www.zeeuwsecirkel.nl) en meld je aan bij de secretaris van de cirkel op e-mail zeeuwsecirkel@zeelandnet.nl
om plaats en tijd van de kennismakingsbijeenkomst te vernemen. We hopen minimaal 10, maximaal 20 dames bij elkaar
te krijgen. Iedereen is welkom (maar alleen dames)!

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BBGG OVER LANGER ZEFSTANDIG THUIS WONEN
Het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) organiseerde op 12 december in De Spinne in Goes een voorlichtingsmiddag over
het thema ‘Langer zelfstandig thuis kunnen wonen’. Er was grote belangstelling. De zaal zat met ruim 70 mensen goed
vol. Beleidsmedewerker Zorg Marianne de Kok en klantmanager Zorg Marina Bruël van de ‘Gemeenschappelijke
Regeling De Bevelanden’ (een samenwerkingsverband van de 5 Bevelandse Gemeenten) gaven uitvoerige toelichting op
de toepassingsmogelijkheden van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor senioren een belangrijke
wet.
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Hieronder een korte samenvatting van het besprokene.
1. De wet gaat uit van zelfredzaamheid en participatie: eerst wordt gekeken wat mensen nog allemaal zelf kunnen
voordat ze WMO-hulp vragen en vervolgens wordt gekeken of sommige hulp ook door familie, vrienden, kennissen,
buren of vrijwilligers kan worden geleverd. Blijkt dat niet of onvoldoende, dan kan de WMO worden ingeschakeld.
2. Stap 1 in de WMO-aanvraag is een bezoek van de klantmanager. Die brengt alles in kaart op het gebied van wonen,
vervoer en de huishouding (schoonmaak, boodschappen doen enz.). Op basis van dat huisbezoek wordt een plan
van aanpak opgemaakt. Daarin kunnen verschillende onderdelen zitten, zoals bijvoorbeeld hulp in de huishouding,
voorstellen voor dagbesteding, aan te schaffen hulpmiddelen, aan te brengen voorzieningen, bijvoorbeeld een
traplift. Ook worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de frequentie van huishoudelijke hulp en dagbesteding
en eventueel over begeleiding thuis ter bevordering van de zelfredzaamheid.
3. Er bestaat de mogelijkheid dat een hulpbehoevende voor korte tijd ergens ‘uit logeren’ kan om de hulpbieder
(man/vrouw/kinderen/mantelzorger) enige tijd rust te gunnen. Ook wordt gekeken naar welke vervoersbehoeften
er bestaan. Veelal wordt daarin voorzien door een vergoeding voor een regiotaxi. Er mag daarmee maximaal 2000
km per jaar worden gereden. De regiotaxi’s zijn beschikbaar van 7.00 tot 23.00 uur. De GR zal bespreken of die tijden
ruimer kunnen worden gesteld.
4. Hulpmiddelen worden verstrekt door Medipoint. Een adviseur van Medipoint komt eerst kijken om te bepalen welke
hulpmiddelen er moeten komen.
5. Als er woningaanpassingen nodig zijn wordt altijd gekeken of de oplossing echt voor langere tijd afdoende is of dat
wellicht verhuizing naar een andere woning een betere oplossing is.
6. Er bestaat de mogelijkheid om via SMWO vrijwilligers ‘in te huren’: die kunnen voor een gering bedrag helpen
bijvoorbeeld bij klusjes, tuinonderhoud, boodschappen doen enz.
7. Er kan voor worden gekozen om een PGB (persoons gebonden budget) aan te vragen. Je wordt dan zelf de beheerder
over een ‘pot met geld’, waaruit je de verzorging/ondersteuning kunt regelen. Je krijgt niet zelf geld in handen: de
SVb betaalt de facturen voor de ondersteuning die je zelf vanuit je PGB inschakelt.
8. Er gelden voor de WMO ook eigen bijdragen: die worden per 1-1-2019 vastgesteld op een vast bedrag van 17,60 per
4 weken.
9. Tijdens de voorlichtingsmiddag werden diverse ‘interactieve’ momenten ingelast: de bezoekers kregen verschillende
thema’s voorgelegd waarop ze per tafel konden reageren. Dat leidde tot interessante discussies met de zaal. Er
werden verschillende suggesties gedaan: bijvoorbeeld, stel voor de woningaanpassingen net als in Borsele een
adviseur aan. Die komt kijken, je komt overeen wat er moet gebeuren en hoe je dat verder regelt en tegen welk
bedrag (via kennissen of kinderen of wat ook doet er dan niet toe). Ander advies: zet als gemeente veel meer in op
de bouw van seniorenwoningen. De zaal is verontwaardigd over de opmerking van een dame dat zij en haar man
gescheiden moesten worden, omdat de opname van de man alleen hem betrof en niet voor hen beiden kon worden
geregeld. Dat moet dus anders! Verder kwam de suggestie dat de gemeente veel meer via Samenspel communiceert
over zaken die in verband met de uitvoering van de WMO van belang zijn.
10. Los van de aanbevelingen aan de gemeente was toch ook een grote gemene deler dat iedereen er verstandig aan
doet om niet op het laatst (als er dringend behoefte is aan ondersteuning/aanpassing enz.) maar heel vroegtijdig,
als je nog gezond van lijf en leden bent, te onderzoeken hoe levensloopbestendig de woning is. Dan kunnen er nog
tijdig geschikte maatregelen worden genomen, of je kan tijdig verhuizen.
11. Van de kant van de GR wordt er nog begrip gevraagd voor het feit dat niet de gemeente, maar de rijksoverheid de
wetten/regels stelt en dat de gemeenten die moeten uitvoeren. Dan kan het langer duren voordat alles loopt zoals
het zou moeten lopen: er is altijd gewenning nodig.
Voorzitter Henk Hoogerland sloot de middag, onder dankzegging aan de beide dames van de GR. Hij overhandigde
beiden een attentie.
De volgende BBGG-voorlichtingsmiddag is op woensdag 6 februari 2019 wederom vanaf 14.00 tot
ca 15.30 uur. Gedeputeerde Joannes de Bat komt dan toelichting geven op het reilen en zeilen
binnen de provincie Zeeland in het licht van de komende verkiezingen. Hij belicht ook wat de
provincie aan ouderenbeleid doet.
In het najaar van 2019, zo kondigde Henk aan, zal onder BBGG-vlag wederom een optreden worden verzorgd door de
Coverband B4. Datum: 9 oktober.
Hans de Jonge
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MEDEDELINGEN VAN DE NVOG
De NVOG zond ons de volgende mededelingen

PIN-ONLY: CONTANT BETALEN MOET MOGELIJK BLIJVEN
Bijna twee jaar lang hebben verschillende seniorenorganisaties, waaronder NVOG, ervoor gepleit om inwoners van
Nederlandse gemeenten de mogelijkheid te blijven bieden geldtransacties aan de gemeentelijke balie met contant geld
uit te voeren. Een aantal gemeenten in Nederland voert sinds enige tijd een zogeheten pin-only beleid, waarbij burgers
voor het betalen van hun paspoort, rijbewijs of andere documenten uitsluitend met hun pinpas kunnen betalen.
Deze week kregen wij bericht dat De Nederlandse Bank een brief heeft gestuurd aan de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) waarin wordt gesteld dat het niet aanbieden van de mogelijkheid om cash te betalen volgens het
Europees recht niet is toegestaan. Dit zou namelijk (kunnen) leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen burgers, bij
voorbeeld ouderen die geen pinpas hebben. Goed nieuws dus.
De VNG heeft daarop haar leden (de gemeenten) een brief gestuurd waarin wordt gewezen op het te volgen pinbeleid.
Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen hoe men de mogelijkheid tot contant betalen van hun diensten gaan
inrichten. Door op deze link te klikken komt u op de themapagina van de VNG waar uitgebreidere informatie over dit
onderwerp staat. Daar kunt u ook de brief downloaden die de VNG aan haar leden heeft gestuurd.

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN HULP IN HUIS
De afgelopen jaren is in Nederland al veel discussie geweest over de werkwijze van gemeenten op het terrein van
huishoudelijke hulp.
Veel gemeenten hanteren als uitgangspunt dat als het huis maar schoon en leefbaar is het voldoende moet zijn. Er zijn
door individuele hulpvragers die het hier niet mee eens zijn, veelal ondersteund door seniorenorganisaties, procedures
gevoerd die hebben geleid tot een vraag aan de Centrale Raad van Beroep om hierover een uitspraak te doen.
Deze uitspraak is op 8 oktober gedaan en op 23 oktober gepubliceerd. Zij vinden dat niet de zorguitvoerder moet
bepalen wat een schoon huis is maar dat de gemeenten op basis van “maatwerk”, dus individueel, uren schoonmaakhulp
moet toekennen. Op basis van een ”ondersteuningplan” dat met de hulpvrager moet worden besproken, moet de
gemeente (en dus niet het schoonmaakbedrijf dat een contract met een gemeente heeft gesloten
hiervoor!) schoonmaakuren per week toekennen. Het schoonmaakbedrijf regelt dan een en ander in overleg met de
hulpvrager.
Dit is een belangrijke uitspraak waarop al jaren is gewacht. De gemeente mag dus niet aan de zorgaanbieder over laten
te bepalen wat nodig is, zij is zelf verantwoordelijk! En als er klachten over zijn kan men bij de gemeente hierover
aankloppen.
Mensen die nu nog een zgn. “schoonhuis” beschikking hebben, kunnen zich tot hun gemeente wenden om op basis van
deze uitspraak een nieuwe beschikking aan te vragen.

BESTUUR ASG
Voorzitter: Henk Hoogerland
Westhavendijk 52, 4475 AD Wilhelminadorp
2e Voorzitter: Dick van de Merwe
's-Heer Elsdorpweg 20, 4461 WK Goes
Secretaris, Ledenadministratie en Nieuwsbrief:
Hans de Jonge, vd Spiegelstraat 29C, 4461 LJ Goes
Penningmeester: Izaak de Graaf
Oude Diep10, 4465 AD Goes
Coördinatie belastingservice: Leen van Zon
Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC Kloetinge
Els Poppe, Bongerd 32, 4462 TA Goes

T: 0113-228525
e-mail: hwhoog@zeelandnet.nl
T: 0113-228428
e-mail: dwvdmerwe@zeelandnet.nl
T: 06-46188122
e-mail: hdj@zeelandnet.nl
T: 0113-220111
e-mail: iza.con@worldonline.nl
T: 0113-270144
e-mail: leen.zon@planet.nl
T: 0113-853667
e-mail: egpoppe1@zeelandnet.nl
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Advertenties

Heeft u gratis advies nodig?

Samen leven, samen spreken?

Wij geven o.a. adviezen op het gebied van administratie,
archiefonderzoek, boekhouden, bouwkunde, financiële
zaken, geschiedenis, juridische zaken, keramiek,
metaalbewerking, notariële zaken, ICT problemen, schaken,
tuinieren, vertalen, taxaties, en nog veel meer.
Er staan meer dan 70 vrijwilligers tot uw beschikking.

‘t Gilde de Bevelanden heeft een integratieproject
SamenSpraak,
waar Gildecoaches anderstaligen op een informele wijze
behulpzaam zijn bij het Nederlands leren spreken en de
gebruiken en samenleving te leren kennen. Dat alles om zo
makkelijker te kunnen integreren.

Kunnen wij u helpen of helpt
u mee met het geven van adviezen?

Wilt u ook deelnemen aan dit project, als
anderstalige of taalcoach?

Neem dan contact op met
aanvragen@gildedebevelanden.nl
of bel 06-14 53 06 01

Stuur een e-mail naar
samenspraak@gildedebevelanden.nl
of bel 0113 215090.

Inspireren in positief ouder worden?

Stads- en streekgidsen van ‘t Gilde

Vanaf ons vijfenvijftigste levensjaar verandert langzaam
maar zeker onze positie op de arbeidsmarkt en onze rol in
het gezin of de huishouding. En u vraagt zich af: Wat wil ik?
Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Waarvoor ga ik me
inzetten?
’t Gilde de Bevelanden heeft met POWER een traject voor
senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale
netwerken en zinvolle activiteiten.

Onder leiding van de enthousiaste gidsen van ’t Gilde de
Bevelanden kunt u deelnemen aan rondleidingen langs de
mooiste plekjes in het hart van Goes met zijn historische
monumenten.
Gidsen gaan ook mee in de bus door de Zak van ZuidBeveland.
Zie ook: www.gildedebevelanden.nl

Wilt u ook deelnemer worden aan het POWER
project?

Heeft u zin in één van de rondleidingen of interesse
om ook gids te worden?
Neem contact op met
stadsgidsen@gildedebevelanden.nl
of bel 06-14 53 03 19

Neem contact op met Chris Otto,
power55@gildedebevelanden.nl
of bel 0113-563304
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_____________________________________________________________________

BIJLAGE BIJ NIEUWSBRIEF ASG NR. 21, DECEMBER 2018
De FASv zond ons onderstaande nieuwsbrief met betrekking tot de collectiviteitskortingen op de premies voor de
zorgverzekeringen. Bij deze brief van de FASv is gevoegd een bijlage waarin de zorgverzekeraars zijn genoemd waar een
korting is bedongen en waarin is aangegeven waaruit die korting bestaat.
NIEUWSBRIEF NR 5, ZORGVERZEKERINGEN 2019 20 november 2018
De FASv heeft bij zorgverzekeraars FASv-korting bedongen ten behoeve van leden van plaatselijke seniorenverenigingen
die zijn aangesloten bij de FASv. Velen van u zijn tevreden met hun huidige verzekeraar en doen verder geen moeite om
elders een goedkopere verzekering aan te gaan. Anderen vinden het juist een sport om een zo goedkoop mogelijke
verzekering af te sluiten; dat laatste geldt met name voor geoefende internetgebruikers. Soms heeft een verzekeraar
nog een budgetpolis in de aanbieding. Pas op, zo’n polis kan voor jonge, gezonde mensen een financieel voordeel
opleveren, maar voor ouderen brengt dit een risico met zich mee dat niet alles wat (straks) nodig is, ook wordt vergoed.
Premies
• De premie voor een naturapolis is over het algemeen goedkoper dan die voor een restitutiepolis, waar u meer
vrijheid hebt om een bepaalde zorgaanbieder te kiezen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar vaak niet alle
kosten als deze geen contract heeft met die bepaalde zorgaanbieder.
• De premie kan lager worden als u uw eigen risico verhoogt.
• De werkelijk te betalen premie hangt af van vele (individuele) factoren, waardoor het soms moeilijk is om alle
verzekeringen met elkaar te vergelijken. De overzichten zijn vooral een hulpmiddel om een keuze te maken alvorens
te besluiten om al dan niet van verzekeraar te wisselen. Bij het omrekenen van bruto naar netto premie kunnen er
afrondingsverschillen zijn.
• Soms vergoedt een verzekeraar bij een overstap eenmalig de contributiekosten van een plaatselijke
seniorenvereniging.
• De Zorgwijzer op de website van de FASv wordt op korte termijn geactualiseerd.
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Overstappen van zorgverzekeraar
Overstappen kan t/m 31 januari 2019. Stapt u over voor 1 januari? Dan wordt uw oude zorgverzekering automatisch
opgezegd. Als u daarna pas overstapt, moet u zorgen dat u uw oude zorgverzekering zelf opzegt. Dat kan tot en met 31
december 2018.
BIJLAGE BIJ BRIEF FASV
1. VGZ ZORGVERZEKERAAR NV
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | ARNHEM Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem
VGZ Zorgverzekeraar NV maakt onderdeel uit van Coöperatie VGZ UA
Website VGZ. Rechtstreeks bereikbaar via www.vgz.nl/fasv of klantenservice: tel.: 088-1311040
Collectiviteitsnummer: 17810
VGZ onderscheidt als speciale doelgroep: ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. In dit verband wijzen ze u – naast de
collectiviteitskorting – op:
- Extra vergoeding voor mantelzorg
- Extra preventiebudget
- Altijd welkom, géén medische selectie
- Eénmalige lidmaatschapsvergoeding
- Persoonlijk adviseur voor zorg- en verzekeringsvragen
- Extra aandacht voor mantelzorg, valpreventie en persoonlijke adviseur.
VGZ Basisverzekeringen, 8% korting
VGZ Ruime Keuze (natura)
VGZ Eigen Keuze (restitutie)

Bruto € 120,95
Bruto € 126,95

Netto € 111,27
Netto € 116,79

Aanvullende verzekeringen voor 65-plussers, 10% korting
VGZ Aanvullend Goed
VGZ Aanvullend Beter
VGZ Aanvullend Best

Bruto € 10,44
Bruto € 20,34
Bruto € 35,74

Netto € 9,40
Netto € 18,31
Netto € 32,17

Alles-in-1 pakket inclusief tandheelkundige verzorging, 5 % korting
VGZ Vitaal Basis
VGZ Vitaal Uitgebreid

Bruto € 25,10
Bruto € 52,89

Netto € 23,85
Netto € 50,25

Tandartsenverzekeringen (geen korting)
VGZ Tand Goed
VGZ Tand Beter
VGZ Tand Best

€ 14,04
€ 21,79
€ 42,99

2. ZORG EN ZEKERHEID
Postbus 400. 2300 AK Leiden www.zorgenzekerheid.nl Klantenservice: 071-5825825
Collectiviteitsnummer: 30112
Aandacht voor:
• Iedereen is welkom: ongeacht leeftijd en gezondheidssituatie
• Uniek in Nederland: tandartskosten delen met een partner
• AV-Plus speciaal afgestemd op ouderen met gratis geZZondcheck
• Wij kennen de huisartsen, apothekers en specialisten in de regio persoonlijk
• Gratis twee jaarlijkse geZZondcheck bij een basisverzekering.
Basisverzekeringen. Bruto is exclusief collectiviteitskorting ad 7%
Zorg Zeker Polis
Zorg Vrij Polis

Bruto € 124,15
Bruto € 128,95

Netto € 115,46
Netto € 119,92
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Aanvullende verzekeringen. Bruto is exclusief de collectiviteitskorting van 7%
AV Basis, exclusief tandarts
AV Standaard, inclusief tandarts

Bruto € 12,55
Bruto € 20,25

Netto € 11,67
Netto € 18,83

AV Top, inclusief tandarts
AV Plus(50+), inclusief tandarts

Bruto € 42,95
Bruto € 47,25

Netto € 39,94
Netto € 43,94

3. CZ
Algemeen tel.: 088-5557777 www.CZ.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-2019 Collectiviteitsnummer: 4126319 (op naam NBvON)
Korting basisverzekering: 5%
Geen korting op de aanvullende- en of tandartsverzekering.
• Jong, oud, ziek of gezond: iedereen is welkom bij CZ
• Volledige vergoeding bij onze gecontracteerde zorgverleners
• Gratis persoonlijk advies van onze zorgadviseurs
Basisverzekeringen. Bruto is exclusief collectiviteitskorting ad 5%
Zorgbewustpolis (natura)
Zorg-op-maatpolis (natura)
Zorgkeuzepolis (restitutie)

Bruto € 120,45
Bruto € 124,80
Bruto € 131,65

Netto € 114,43
Netto € 118,56
Netto € 125,07

Aanvullende verzekeringen (geen collectiviteitskorting)
Start
Basis
Plus
Top
50+

€
€
€
€
€

1,95
7,90
20,10
36,95
17,45

Tandartsverzekering (geen collectiviteitskorting)
Tandarts
Uitgebreide Tandarts

€ 20,85
€ 37,50

4. DE FRIESLAND
Klantenservice: 058-2913131. Postbus 270, 8901 BB Leeuwarden
Collectiviteitsnummer: 407200
Korting Basisverzekering 6 %. NB deze korting geldt niet voor de Basispremie ZelfBewust Polis of de daarbij afgesloten aanvullende
tandverzekeringen.
Korting aanvullende verzekering 6%
Onderstaande premies zijn per maand inclusief het collectiviteitvoordeel van 6%.
Basisverzekeringen
Basispremie Zelf Bewust Polis
Basispremie Alles Verzorgd Polis
Basispremie Vrije Keuze Polis

€ 106,75
€ 117,92
€ 124,32

Aanvullende verzekering
AV Budget
AV Standaard
AV Extra
AV Optimaal

€ 6,53
€ 13,87
€ 21,57
€ 43,71

AV Budget Zelf Bewust
AV Standaard Zelf Bewust

€ 6,95
€ 14,75

€ 11,75
€ 20,63
€ 31,91

AV Tand Standaard Zelf Bewust
AV Tand Extra Zelf Bewust

€ 12,50
€ 21,95

Aanvullende Tand verzekering
AV Tand Standaard
AV Tand Extra
AV Tand Optimaal
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5. SALLAND
Klantenservice: 0570-687484. Postbus 166, 7400 AD Deventer Collectiviteitsnummer: 1340.
Basisverzekering: geen korting. Aanvullende verzekeringen: 7%
Basisverzekering (geen korting)
Basisverzekering Natura

€ 106,90

Aanvullende verzekeringen. Korting: 7%
Salland Start
Salland Extra
Salland Plus
Salland Top
Salland Compact

Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto

€ 5,85
€ 8,50
€ 19,95
€ 35,00
€ 24,00

Netto
Netto
Netto
Netto
Netto

€
€
€
€
€

5,44
7,90
18,55
32,55
22,32

Tandartsverzekeringen. Korting: 7%
Tand Extra
Tand Plus
Tand Top

Bruto € 11,00
Bruto € 20,00
Bruto € 38,00

Netto € 10,23
Netto € 18,60
Netto € 35,34

6. THOMAGROEP
Service tel.: 0573-222999, Postbus 16, 7240 AA Lochem www.thomagroep.nl

A. ONVZ
Collectiviteitsnummer Thomagroep: 9063
Korting ONVZ basisverzekeringen: 3,2%; aanvullende- en tandartsverzekeringen: 7% https://web.onvz.nl/aanvraag
Basisverzekering. Korting 3,2%
Basisverzekering (bruto) € 129,98

Netto € 125,82

Aanvullende verzekeringen. Inclusief korting 7%
Aanvullend Optifit
Aanvullend Topfit
Aanvullend Superfit

€ 40,92
€ 59,98
€ 122,76

Tandartsverzekeringen. Inclusief korting 7%
Tandfit A
Tandfit B (preventie: 100%. Andere kosten 75% tot
max € 750)
Tandfit C (preventie: 100%. Andere kosten 75% tot
max € 1.500)
Tandfit D (alle kosten tot € 1.500)

€ 12,32
€ 28,13
€ 36,50
€ 42,31

B. NATIONALE NEDERLANDEN (V/H DELTA LLOYD)
Collectiviteitsnummer via de Thomagroep: 22426
Korting NN: basisverzekeringen: 8%; aanvullende verzekeringen: 10% https://www.nn.nl
https://www.nn.nl/DLDoraZorgWEB/index.jsp?cv_site=22426&rc_nummer_=14947
Basisverzekering NN, inclusief korting 8%
basisverzekering

€ 118,31

Aanvullende verzekeringen NN, inclusief korting 10%
Aanvullend Extra
Aanvullend Compleet
Aanvullend Comfort
Aanvullend Top
Aanvullend Zilver

€ 23,19
€ 37,23
€ 65,22
€ 135,00
€ 25,00

Tandartsenverzekeringen NN, inclusief 10% korting
Tanden Gaaf (tot
Tanden Gaaf (tot
Tanden Gaaf (tot
Tanden Gaaf (tot

€ 250)
€ 500)
€1.000
€1.500)

€ 16,32
€ 29,02
€ 46,03
€ 62,50
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OHRA
Collectiviteitsnummer: 864
Korting basisverzekering 6%; aanvullende verzekering: 6% https://www.ohracollectief.nl
Het collectiviteitsnummer bij Ohra van de Thomagroep is: 14947
Basisverzekering, inclusief korting 6%
Basisverzekering

€ 118,83

Aanvullende verzekeringen
Aanvullend
Extra aanvullend
uitgebreid

€ 11,28
€ 21,12
€ 38,98

Tandartsverzekeringen
Tandarts Tanden Gaaf 250
Tandarts Tanden Gaaf 500

€ 15,98
€ 29,44

7. ZILVEREN KRUIS
Per 1 januari 2019 heeft de FASv een rechtstreeks contract met het Zilveren Kruis over de collectiviteitskorting. Tot en met 2018 is
de collectiviteit geregeld via de NBvON en de Thomagroep.
Klantenservice: 071-3641925 of voor zorgvragen 071-7510052
Postbus 444, 2300 AK Leiden www.zilverenkruis.nl
Collectiviteitsnummer FASv: 207083657
Zilveren Kruis. Basisverzekeringen. Korting 5%
Basis Budget. Let op of u
voldoende dekking heeft
Basis Zeker.
Basis Exclusief

Bruto € 114,95

Netto € 109,20

Bruto 126,95
Bruto € 133,75.

Netto € 120,60
Netto € 127,06

Aanvullende verzekeringen, inclusief korting 10%
Basis plus module
Aanvullend *
Aanvullend **
Aanvullend ***
Aanvullend ****

€ 2,25
€ 7,43
€ 17,78
€ 31,46
€ 62,78

Tandartsverzekeringen, inclusief korting 10%
Basis
Vergoeding tot € 250 *
Vergoeding tot € 500 **
Vergoeding tot €1000 ***
Vergoeding tot € 1250****

€ 6,63
€ 13,73
€ 19,76
€ 36,86
€ 57,38

8. UNIVÉ
Klantenservice: tel.: 072-5277595
Kantoor Zoetermeer: Röntgenlaan 11, 2719 DX Zoetermeer. Tel.: 015-2742424.
Collectiviteitsnummer: 13299
Korting basisverzekering 8%. Korting aanvullende verzekeringen 10%. Geen korting tandartsverzekering
Basisverzekeringen. Korting 8%
Univé Zorg Select. Let op of u
voldoende dekking heeft.
Univé Zorg Geregeld Polis
Univé Zorg Vrij Polis

€ 105,85

geen collectiviteitskorting

Bruto € 120,95
Bruto € 126,-

Netto € 111,27
Netto € 115,92

Aanvullende verzekeringen. Korting 10%
Aanvullend Goed
Aanvullend Beter
Aanvullend Best

Bruto € 20,56
Bruto € 31,67
Bruto € 42,78

Netto € 18,50
Netto € 28,50
Netto € 38,50
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Tandartsverzekering. Geen korting
Tandartsverzekering

Geen collectiviteitskorting

9. PMA-MENZIS
Klantenservice: 088 222 40 40 Tel.: 088 222 49 00 overstapcoach.
www.menzis.nl/collectief/pma Geen korting via de FASv.
Via het afsluiten van een verzekering via internet kunt u de korting claimen.
Als u zich als lid ieder jaar opnieuw meldt, kan dat u een bonus opleveren.
Meer informatie op https://pma.info/zorgverzekering/pmabonus
Menzis. Basisverzekeringen
Menzis Basis Voordelig (geen korting) Let op of u
voldoende dekking heeft
Menzis Basis (korting 7%)
Mensis Basis Vrij (korting 7%)

€ 109,€ 113,46 inclusief korting
€ 116,25 inclusief korting

Aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis en Menzis Basis Vrij (inclusief 10 % korting)
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3

€ 6,25
€ 18,45
€ 37,75

Bij de Basisverzekering Menzis Basis Voordelig heeft u de keuze uit 2 aanvullende verzekeringen
Aanvullend
ExtraAanvullend

€ 14,50
€ 24,50

Tandartsverzekering (inclusief 10 % korting)
TandVerzorgd 250
TandVerzorgd 500
TandVerzorgd 750

€ 10,35
€ 17,05
€ 28,75

10. DSW
Klantenservice: 010-2466466 Postbus 173, 3100 AD Schiedam
web.dsw.nl/consumenten/zorgverzekering/basisverzekering Geen korting.
Basisverzekering
Basisverzekering € 112,-

(tegemoetkoming eigen risico € 10,- per jaar

Aanvullende verzekeringen
AV-compact
AV-Standaard
AV-Top

€ 7.50
€ 21,75
€ 36,00

_______________________________________________________________________
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