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De

laatste nieuwsbrief van het jaar alweer. Een jaar dat voorbijvloog. Hoe ouder je wordt
hoe sneller alles gaat zegt men wel eens en zo voelt dat ook.
Het bestuur kijkt met wisselende stemmingen terug op een bewogen jaar. Met de
ASG waren we best succesvol: we hebben leuke uitstapjes gemaakt, de nieuwsbrief
was steeds goed gevuld met interessant en relevant nieuws voor onze doelgroep,
er zijn door Leen van Zon weer talloze belastingformulieren ingevuld, door de
aansluiting
bij
de
FASv
kregen
we
weer
korting
op
de
ziektekostenverzekeringspremie en het ledental is stabiel gebleven en dat is heel
wat voor een vereniging tegenwoordig. Daarover zijn we positief gestemd. Aan de andere kant
treuren we nog altijd om het plotselinge verlies in maart van dit jaar van onze markante voorzitter
Henk Hoogerland. We missen hem nog steeds. Natuurlijk realiseren we ons dat het leven door
gaat en moet doorgaan. We proberen als bestuur het verenigingswerk zo goed mogelijk uit te
voeren, waarbij we soms tegen elkaar zeggen ‘hoe zou hij dat ook alweer gedaan hebben?’ Zo
leeft Henk in ons voort.
In 2020 zetten we de ingezette verenigingslijn door. We zoeken daarbij in BBGG-verband wel meer
en meer samenwerking met andere Goese seniorenverenigingen. Daarbij gaat het niet om fusies,
dat is -voorlopig- een stap te ver, maar meer om praktische samenwerking
zoals op het gebied van het organiseren van activiteiten. Daarvoor is
onlangs een activiteitencomité ingesteld. Door zo’n samenwerking kun je
o.a. meer en grotere/verdere reizen maken naar (nog) interessantere
bestemmingen en ook met grotere bussen, zodat ‘het gedoe’ met die
kleine busjes achterwege kan blijven. U hoort/leest daar meer over de
komende tijd.
Tenslotte nodigen wij u uit regelmatig een kijkje te nemen op onze website
www.asggoes.nl. Daaraan is de laatste tijd hard gewerkt en dat blijven we nu, met deskundige
hulp, voortaan doen. Daarmee wordt de site voor u als leden hopelijk nog aantrekkelijker en
nuttiger.

Het bestuur wenst u en de uwen hele fijne Kerstdagen en alle
goeds in 2020!
ASG-KERSTVIERING 2019
De drukker van onze nieuwsbrief heeft, anders dan andere jaren, besloten een lang Kerstreces te
houden, dat al vroeg begint. Omdat onze ASG-Kerstviering pas op 18 december plaats vindt was
het daarom niet mogelijk een verslag daarvan nog in deze nieuwsbrief op te nemen. Dat verhaal
komt nu in de nieuwsbrief van februari. Jammer, maar het is niet anders….

CONTRIBUTIEBETALING 2020
Het is weer zover: 2020 staat alweer te dringen en dat betekent dat u uw contributie
voor dat jaar ook weer aan ons mag overmaken. Nog even de bedragen: € 24,- per jaar
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voor een alleenstaande en € 40,- voor een echtpaar/samenwonenden. U kunt de
contributie overmaken op bankrekeningnummer NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG
Goes, o.v.v. contributie 2020. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

NIEUWS VAN DE KNVG/NVOG/FASv
 Reactie op brief van minister Koolmees over de kortingen op de pensioenen
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer eind vorige maand een brief gestuurd waarin hij
aankondigt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen
voorlopig te laten zoals ze zijn. Het overgrote deel van de gepensioneerden en de actieve
deelnemers in een pensioenfonds zullen volgend jaar niet worden gekort. Er is wel een
ondergrens: Een klein aantal pensioenfondsen dat een dekkingsgraad beneden de 90% heeft,
moet wel korten.
NVOG en KNVG zijn blij dat de minister mede door hun inspanningen dit besluit heeft genomen.
Begin december hebben zij in een goed gesprek de minister en zijn ambtenaren duidelijk kunnen
maken waarom zij vinden dat er op dit moment niet moet worden gekort. Ter voorkoming van
onrust en het verdwijnen van vertrouwen. Ook hebben zij kunnen aandragen welke redenen er zijn
om de situatie zo te benoemen dat er sprake is van bijzondere economische omstandigheden. Dit
gesprek op het ministerie is met alle seniorenorganisaties gevoerd. Dat maakt het verhaal
krachtiger en geloofwaardiger.
De minister heeft zijn besluit genomen na overleg met de pensioenfondsen, met NVOG en KNVG
en met de politieke partijen. De acties “voorkom kortingen” zijn in verband met deze
ontwikkelingen opgeschort.
De uitwerking van de afspraken over het pensioen is inmiddels begonnen. Het traject wordt
aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgever- en werknemer organisaties met een aantal
adviserende leden uit ‘het veld’. Er is een aantal werkgroepen ingesteld - bemand door
wetenschappers, vertegenwoordigers uit het veld en van toezichthouders en CPB - die met
voorstellen moeten komen voor de diverse elementen van het nieuwe stelsel, bijvoorbeeld op het
terrein van de beleggingen, het omgaan met tekorten, de deling van risico’s, de overgang van het
ene stelsel naar het andere (de transitie) etc. Deze voorstellen worden door een
voorbereidingsgroep gereed gemaakt voor besluitvorming in de stuurgroep. De stuurgroep zal de
besluiten die in de uitwerkingsfase worden genomen, bespreken met een klankbordgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties van ouderen en jongeren. De samenwerkende
organisaties van gepensioneerden zijn tezamen met een vertegenwoordiger van de senioren uit
de FNV en CNV met 5 personen vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Daarnaast zijn de
jongeren met 5 personen vertegenwoordigd. De Pensioencommissie van de samenwerkende
organisaties van gepensioneerden, ondersteunt onze vertegenwoordigers daarbij. We houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen!
Jaap van der Spek (NVOG)/Joep Schouten (KNVG)



75-plusser met een verlopen rijbewijs mag maximaal 1 jaar blijven rijden

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een
verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun
rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij
B en T. Belangrijk is ook dat een verlopen rijbewijs niet geldig is als legitimatiebewijs! Dit deelde
het CBR onze koepel mee met haar brief van 14 november 2019. Als u internet heeft kunt u om

2

deze brief te lezen hier klikken. Alle informatie die voor u van belang is, kunt u hier lezen.
Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt overigens persoonlijk bericht.
Persoonlijke ervaringen secretaris FASv
In het verlengde hiervan onderstaand een stukje waarin de secretaris van de FASv zijn
persoonlijke ervaringen meldt bij het toepassen van de vorenstaande CBR-regeling. Mogelijk dat u
uw voordeel kunt doen met zijn ervaring.
‘Rijbewijs voor 75-plussers, een tip
De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage
afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een
tussenoplossing gevonden (zie hiervoor) en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een
verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting van een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid.
Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of
lichamelijk in staat zijn om auto te rijden. De regeling geldt tot 31 december 2020. Mogelijk dat u
van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.




Het voordeel van deze regeling voor 75-plussers is dat ze auto mogen blijven rijden. Ook, dat
ze verzekerd blijven.
Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als legitimatie kan worden gebruikt.
Ook: dat een verlopen rijbewijs NIET geldig is in het buitenland.

Mijn ervaring met het CBR om de procedure te bespoedigen:
Het CBR dient binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen van de keuringsarts een
besluit te nemen (artikel 103, reglement rijbewijzen). Die termijn wordt in de praktijk niet gehaald.
Dan kan het CBR in gebreke worden gesteld en kan men zelfs om een schadevergoeding vragen.
Zelf heb ik met het in gebreke stellen van het CBR geen directe schadevergoeding geëist, maar
wel aangegeven dat ik een buitenlandse vakantie heb geboekt en ik daarvoor een geldig rijbewijs
nodig heb en de eventuele schade (taxigebruik) op het CBR zal verhalen. Daarnaast verzocht ik bij een bezoek aan de opticien voor een nieuwe bril- een optometrist om zijn onderzoeksresultaten
(oogdruk en gezichtsscherpte) op papier aan mij mee te geven. Uit die gegevens blijkt dat ik,
oogheelkundig, in staat ben tot autorijden.
De ingebrekestelling en de onderzoeksresultaten optometrist stuurde ik aangetekend naar het
CBR. Binnen vier dagen ontving ik een besluit van het CBR: mijn medische situatie was beoordeeld
en ik mag auto blijven rijden onder voorwaarde dat ik een bril draag. Het CBR verwees me naar de
gemeente voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs.’
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VOORLICHTINGSDMIDDAG BBGG OP 11 DECEMBER 2019
Het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) organiseerde op woensdag 11 december in De Spinne weer
een voorlichtingsmiddag. Het thema was ‘Vervoer’ in ruime zin. Vanuit de provincie Zeeland,
verantwoordelijk voor de organisatie van het openbaar vervoer, werd bij monde van Ovambassadeur Kees van den Pol uitleg gegeven over de organisatie van het openbaar vervoer.
Daarbij kwamen ook de buurtbussen, de haltetaxi en (het gebruik van) de Ov-chipkaart aan de
orde. Vervolgens lichtte Peter Verburg van SWVO toe hoe het is gesteld met het WMO-vervoer en

dan in het bijzonder met de regiotaxi en tot slot belichtte Judith Menheere namens SMWO de
aspecten van veilig fietsen voor ouderen. De bijeenkomst werd door bijna 80 belangstellenden
bezocht.
Kees van den Pol trapte de bijeenkomst af met een uitvoerige presentatie over het (openbaar)
vervoer. Eerst legde hij uit wat de functie van Ov-ambassadeur inhoudt: dat is veel voorlichting
geven op bijeenkomsten als deze, maar ook feitelijke voorlichting op locatie. Dat wil zeggen dat de
ambassadeurs ook met je mee gaan naar het station om daar de kaartjesautomaat uit te leggen,
te demonstreren hoe je met de OV-chipkaart omgaat enz. Een nuttige functie! Tijdens de
bijeenkomst hebben 7 mensen zich voor zo’n sessie met Kees opgegeven.
Kees belichtte vervolgens de verschillende Ov-vormen: de trein, de grote bus, de buurtbus, de
halte taxi en de Westerschelde ferry, ook een vorm van Ov. In deze bijeenkomst belichtte hij
alleen de grote bussen, de buurtbussen en de haltetaxi. Daarnaast legde hij de werking van de
Ov-chipkaart uit.
Er is wat betreft de grote bussen een kernnet in Zeeland. Dat kernnet is een lijnennet van de
grote bussen die de grotere dorpen en steden met elkaar verbindt. Vanuit Goes vertrekken de
lijnen 20-23-27-31-132 en 185 (de ziekenhuis-bus, die alleen overdag en niet in het weekend rijdt).
Daarnaast heb je als aanvulling op dat kernnet het lijnennet van de buurtbussen. Dat betreft in
de regio Goes de lijnen 580 (Goes-Kattendijke v.v.), 582 (Goes Oud-Sabbinge v.v.) en 595 (GoesHoedekenskerke v.v.). Ook de buurtbussen rijden alleen overdag en niet in het weekend. Met dit
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kernnet en het buurtbussennet zijn zo goed als alle dorpen in Zeeland te bereiken. Daarnaast zijn
er nog de haltetaxi en de aanvullende scholieren- en spitsbussen. De dienstregelingen van het OV
zijn alle op het internet te vinden. Voor de NS is dat de bekende NS-reisplanner. Voor informatie
over de trein: Klantenservice NS: www.ns.nl of bellen 088-6721286. Voor het overige kunnen de
sites van Connexxion (www.connexxion.nl)(of bellen: 0900-2666399) en www.9292.nl (of bellen
0900-9292 (90 ct. per min.)) worden geraadpleegd. Op de bibliotheken zijn busboekjes
verkrijgbaar. Hieronder een kaartje met de loop van de buurtbussen in de regio Goes volgens de
dienstregeling per 16 december 2019.

Dan komen we toe aan de haltetaxi. Kees legde uit dat de haltetaxi:
 Taxivervoer verzorgt van bushalte tot bushalte (dus niet van huis tot een bestemming)
 Alleen rijdt op die trajecten waar de bus niet (meer) rijdt
 Aansluit op de dienstregeling van de bussen
Er zijn maar een beperkt aantal haltetaxistandplaatsen in Goes, vanwaar je kunt instappen. Dat
zijn de halte bij het station, het ziekenhuis, het Erasmuspark en de Westwal bij het parkeerterrein
Koepoort. Die haltes zijn te herkennen aan het opschrift ‘Haltetaxi’. De haltetaxi rijdt op
werkdagen van 7-23 uur. Op zaterdag van 8-23 uur en op zondag van 9-23 uur. Als er op het
traject dat je wilt rijden ook een andere verbinding is (bijvoorbeeld door een grote of buurtbus)
dan is de haltetaxi niet beschikbaar! Informatie en reserveren kan bij www.zeelandnet.nl/haltetaxi.
Tel. 088-2358000.
Hoe werkt de haltetaxi?
 Je hebt een gebruikerspas nodig; deze is gratis en kan worden aangevraagd op
www.zeeland.nl/haltetaxi.
 Je moet 1,5 uur van tevoren bellen!
 Er is een aansluitgarantie op de buslijnen en overig Ov
 Je kunt niet met je Ov-chipkaart of Ov-abonnement betalen; betalen kan alleen contant!
 De tarieven zijn vergelijkbaar met het volle Ov-tarief
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Als je nog geen gebruikerspas hebt kun je toch bellen en zeggen dat je mee wilt met de haltetaxi.
Men noteert dan alle gegevens van je.
Kees behandelde vervolgens de Ov-chipkaart. De Ov-chipkaart kent 2 vormen: de anonieme
kaart en de persoonlijke kaart. De anonieme kaart kun je kopen op het station en bij Primera. Deze
kaart is door meerdere gebruikers te gebruiken. Je kunt die kaart opladen op de oplaadpunten.
Daarnaast is er de persoonlijke kaart. Die moet je aanvragen op www.ovchipkaart.nl. Deze kaart
heeft verschillende voordelen:
 Hij biedt leeftijdskorting (je hoeft daar niets voor te doen, dat berekent de kaart zelf omdat die
je leeftijd kent)
 Je kunt deze kaart automatisch laten opladen
 Als je de kaart verliest kun je deze direct alten blokkeren
 Als je een account aanmaakt kun je op internet je reisgedrag volgen
Met beide Ov-kaarten kun je op de automaat op het station ‘spelen’: je kunt bijvoorbeeld
samenreiskortingen regelen, voor één dag je kaart opwaarderen van 2 e naar 1e klas enz. Om dit te
leren kun je zoals gezegd gebruik maken van de diensten van de Ov-ambassadeur. Die zorgt dat
er (groepsgewijs) instructiemomenten worden georganiseerd. Ook kun je met hem een proefreis
maken. Bel als je dit wilt doen met Kees van den Pol (06-19802532). Nogmaals, dit gebeurt in
groepen dus het kan even duren voordat er zo’n sessie georganiseerd kan worden.
Voor degenen die geen Ov-chipkaart hebben of willen hebben: je kan op zowel de grote als de
buurtbussen ook losse kaartjes kopen. Dat kan alleen via pinbetaling en is relatief duur. Dus een
Ov-kaart is altijd aan te bevelen!
Tot slot meldde Kees dat het interessant is om in Zeeland voor de busreizen een Dal Vrij 65+
Zeelandkaart aan te schaffen voor 68,75 euro per jaar. Die kaart geeft je de mogelijkheid om na
9.00 uur door heel Zeeland te reizen! Bestellen:
 Ga naar www.connexxion.nl/dalvrij65zeeland, vul uw OV-chipkaartnummer en ingangsdatum in
en klik op ‘bestel’.
 Betaal direct online via Ideal
 Laad de kaart op aan de zijkant van de bus
WMO-vervoer
Na Kees nam Peter Verburg van SWVO het stokje over met een uiteenzetting over het WMOvervoer (de regiotaxi).
Het uitgangspunt van de WMO is dat mensen in de samenleving mee moeten blijven kunnen doen,
o.a. door zich te kunnen verplaatsen. Daarvoor is onder meer de Regiotaxi Oosterschelderregio in
het leven geroepen. Voor de regiotaxi heb je een regiotaxipas nodig, die je kunt aanvragen bij GR
De Bevelanden (0113-239100). De regiotaxi is er alleen voor speciale doelgroepen. De gemeente
bepaalt of u voor regiotaxivervoer in aanmerking komt. De taxi is beschikbaar op alle weekdagen
tussen 07-00 -23.00 uur. Per rit mag u maximaal 30 km tegen het WMO-tarief reizen. Het beginen eindpunt van de rit moet bovendien binnen de Oosterschelderegio liggen. Het is niet
toegestaan 2 ritten achter elkaar te boeken die de 30 km overschrijden. Als u verder wilt reizen
dan 30 km dan kan dit ook via een gereduceerd taxitarief. Een andere mogelijkheid is om uw reis
te regelen via VALYS (0900-9630 of via www.valys.nl. Als WMO-gebruiker mag je maximaal 2000
km tegen het WMO-tarief reizen. Na deze 2000 km betaalt u een gereduceerd taxitarief.
Er zijn momenteel ca 4500 actieve gebruikers van de regiotaxi in onze regio, per jaar worden er ca
1.600.000 reizigerskilometers gereden, wat de gezamenlijke gemeenten zo’n 2,5 miljoen kost. Alle
ritaanvragen worden voor de gehele provincie geregeld door de Regionale vervoerscentrale in
Terneuzen. Beleid is dat iedereen binnen een uur na het maken van de afspraak vervoerd moet
worden.
Betaling: hierover is al enige tijd flinke discussie. Besloten is de mogelijkheid tot contante betaling
in de taxi’s af te schaffen. Daarvoor in de plaats is er nu een systeem van elektronische betaling,
die problemen opriep voor mensen die geen PC hebben of die niet kunnen bedienen. Die moeten
dus een beroep doen op hun netwerk om e.e.a. te regelen. Voor de mensen die dat niet hebben
ontstond er een groot probleem dus. Daarvoor is er nu een oplossing gevonden. Die staat
beschreven in de rubriek ‘Weetjes’ verderop in deze Nieuwsbrief. Deze regeling blijft bestaan. Zie
voor meer informatie over de Regiotaxi: www.regiotaxi-oosterschelde.nl.
Na Peter Verburg volgde Judith Menheere van SMWO met een uiteenzetting over het thema
‘Veilig fietsen’. Allereerst verwees ze naar de website www.doortrappen.nl voor meer informatie.
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De uitgangspunten van dit verhaal:
 Beweging leidt tot een gezonde leefstijl
 Idem tot minder gewicht
 Beweging vergroot de zelfstandigheid
 Beweging leidt tot minder ongevallen
De senioren zijn een kwetsbare groep:
 De mobiliteit vermindert
 Het evenwichtsgevoel neemt af
 De reacties worden trager
 Het filteren van prikkels wordt lastiger
 Vaak worden gehoor en zichtvermogen minder
Daarom is het van zo groot belang om in beweging te
blijven: dat houdt de spieren soepel en krachtig, het geeft balans en souplesse. Judith gaf als tip ’s
ochtend op de TV mee te doen met Olga commandeur. SMWO organiseert ook fietstochten voor
senioren van max. 25 km. Die worden aangekondigd op de SMWO-agenda die in januari verschijnt.
Voor het fietsen gaf ze de volgende tips:
 Zorg dat je altijd goede zichtbaar bent (opzichtige kleding/goede verlichting)
 Volg de cursus valpreventie van SMWO
 Kies om te fietsen rustige tijdstippen en goede fietspaden
 Ga, als je je een keer minder goed voelt niet fietsen!
 Heb je een nieuwe (elektrische fiets gekocht: maak dan eerst de nodige proefritten op een
veilig terrein!
 Rij als je in gezelschap bent het liefst achter, in plaats van naast elkaar.

NUTTIGE WEETJES
1. Bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering! GR De
Bevelanden geeft de volgende informatie.
Als u een laag inkomen heeft kan het voorkomen dat u extra kosten moet maken, bijvoorbeeld
voor de vervanging of aanschaf van een wasmachine, koelkast enz. Als u deze kosten niet zelf
kunt betalen, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een van de mogelijkheden van de
bijzondere bijstand. Ook als uw inkomen iets hoger is dan de bijstand kunt u mogelijk ook in
aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dan moet u bijvoorbeeld een deel zelf betalen en
het andere deel van de aanschaf krijgt u vergoed. Wilt u weten of u voor bijzondere bijstand in
aanmerking komt? Neem dan contact op met GR De Bevelanden op nummer 0113-239100.
Doe dit vooral voordat u kosten maakt die u vergoed wilt krijgen! Een paar andere voorbeelden
van zaken waarvoor u onder voorwaarden bijzondere bijstand kunt aanvragen: reiskosten voor
het bezoeken van een ziek familielid/Een bijdrage in de woonlasten voor huiseigenaren/Kosten
van rechtshulp, zoals bijvoorbeeld een advocaat/Bewindvoeringskosten.
Bron: GR De Bevelanden.
2. Betalen in de Regiotaxi
Zoals bekend is er een probleem met het nieuwe betalingssysteem dat dit jaar door de
Regiotaxi is ingevoerd. Vanaf 2020 wordt deze regeling voor alle klanten van kracht. Dat
leverde al problemen op voor de passagiers die geen gebruik maken van online betalen en die
niemand in hun netwerk hebben om hen daarbij te helpen. De oplossing nu is deze: als er echt
niemand anders in het netwerk is die kan helpen met de betaling, dan mogen deze mensen
aangemeld worden bij SMWO. SMWO zal de mensen aanhoren en uiteindelijk een
doorverwijzing geven naar de gemeente Goes. De gemeente spreekt vervolgens een
machtiging tot automatische incasso af. Het bedrag van de incasso kan aangepast worden aan
de wens van de betreffende persoon. U kunt desgewenst contact opnemen met SMWO:
Susannah Koppejan/telefoon: 06-57812380/e-mail: s.koppejan@smwo.nl.
Bron: ‘Bij de Tijd’ van KBO Goes.

Let op: deze regeling geldt alleen voor mensen die echt geen andere
mogelijkheid hebben!
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DE VOLGENDE ASG-LEDEN VIER(D)EN HUN (KROON)VERJAARDAGEN:
DECEMBER 2019
6 december
23
december
31
december
31
december

De
heer
J.W.
Capello,
Wilhelminadorp
De heer M.W. Slabber, Goes
De heer L. Hoek van Dijke, Goes
De heer L. Westdorp, Goes

80
80
75
96

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE!
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Het onderhoud van uw huis wordt
u te veel? Uw gezondheid speelt
een rol of uw partner komt te
overlijden? Is het dan haalbaar
om in uw huis te blijven wonen?
Wat doet u dan?
ISM-makelaars kan helpen. Wij komen
graag langs voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Daarin laten we
zien wat de opties zijn met een helder
inzicht in de kosten. U kunt op basis
daarvan een passende keuze maken.
Gaat u over op verkoop? ISM-makelaars
werkt op basis van ‘no cure no pay’. U
betaalt pas als de woning is verkocht.
Interesse? Neem gerust contact op met:
ISM Makelaars, Imre Schaafsma
Uw makelaar voor net dat beetje meer.
Telefoon: 0113 - 268 199
Mobiel: 06 - 3039 7127
Email: info@ismmakelaars.nl
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NIEUWSBRIEF FASv OVER COLLECTIVITEITSKORTING OP DE ZORGVERZEKERING
Algemeen
 Het eigen risico is ook in 2020 € 385,-.
 U krijgt korting op onderstaande premies wanneer:
o U de verzekering als collectieve verzekering afsluit via de FASv. Zie het
collectiviteitsnummer waaronder de FASv bekend is.
o U kunt een hogere korting krijgen indien u vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico of als u
de premie niet maandelijks betaalt, maar bijvoorbeeld eens per jaar, half jaar of kwartaal.
o Soms vergoedt de zorgverzekeraar eenmalig uw lidmaatschap van uw ouderenvereniging
als u overstapt.
Aandachtspunten:
 Pas op als u van verzekeraar verandert. Bijvoorbeeld vanwege een goedkope basisverzekering.
Bekijk of u als oudere daarbij niet te veel risico’s loopt omdat bepaalde kosten niet of niet
geheel vergoed worden.
 Voor de niet-digibeten kan het gunstig zijn om via internet een verzekering af te sluiten tegen
een gunstige premie.
 Bij de netto berekening kunnen er afrondingsverschillen zijn. Raadpleeg zo nodig de door u
gekozen verzekeraar.
 Wanneer u overstapt van zorgverzekering tussen 12 november en 31 december 2019 wordt uw
huidige zorgpolis automatisch voor u opgezegd. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Dit wordt
de overstapservice genoemd waaraan alle zorgverzekeraars meewerken. Als u voor 1 januari
2020 uw zorgverzekering handmatig opzegt, dan hebt u nog t/m 31 januari 2020 om een
nieuwe polis uit te kiezen.
1. VGZ
www.vgz.nl/fasv. Telefoon: 088 13 13 500/Collectiviteitsnummer: 17810
Basisverzekeringen. Collectiviteitskorting: 3%
VGZ Ruime Keuze
Bruto € 119,95
(natura)
VGZ Eigen Keuze
Bruto € 127,70
(restitutie)
Aanvullende verzekering
VGZ Zorgt Goed
VGZ Zorgt Beter
VGZ Zorgt Best

Netto € 116,35
Netto € 123,87

voor 65-plussers. Collectiviteitskorting: 10%
Bruto € 13,50
Netto € 12,15
Bruto € 23,45
Netto € 21,10
Bruto € 39,65
Netto € 35,68

Tandartsenverzekeringen. Geen collectiviteitskorting
VGZ Zorgt Tand Goed
VGZ Zorgt Tand Beter
VGZ Zorgt Tand Best

Netto € 13,90
Netto € 22,50
Netto € 44,00

2. ZORG EN ZEKERHEID
www.zorgenzekerheid.nl. Telefoon: 071-58 25 825/Collectiviteitsnummer: 30112
Basisverzekeringen. De premie is inclusief collectiviteitskorting ad 2 %
Zorg Zeker Polis
Netto € 117,80
Zorg Vrij Polis
Netto € 123,48
Aanvullende verzekeringen. De premie is inclusief collectiviteitskorting ad 7%
AV Basis, exclusief
Netto € 11,61
tandarts
AV Standaard, inclusief
Netto € 18,72
tandarts
AV Top, inclusief
Netto € 39,55
tandarts
AV Plus (50+), inclusief
Netto € 43,83
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tandarts
Delen van uw tandartsenvergoeding met uw partner is mogelijk m.u.v. van AV-Basis.
De premie is inclusief 7% collectiviteitskorting
AV-Standaard
Netto € 1,39
AV-Plus
Netto € 3,95
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3. CZ
www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen. Telefoon: 088-5557777
Collectiviteitsnummer: 4126319 (NBvON). Ook in 2020 blijft bij CZ het collectiviteitsnummer
van de NBvON gehandhaafd.
Basisverzekeringen. Inclusief collectiviteitskorting van 2,5 %
Zorgbewustpolis (natura) Bruto € 112,08
Zorg-op-maatpolis
Bruto € 117,93
(natura)
Zorgkeuzepolis
Bruto € 124,26
(restitutie)
Aanvullende verzekeringen. Geen collectiviteitskorting
Start
Basis
Plus
Top
50+

€
€
€
€
€

1,95
8,10
21,35
39,90
18,50

Tandartsverzekeringen. Geen collectiviteitskorting
Tandarts
€ 22,10
Uitgebreide Tandarts
€ 39,85
4. DE FRIESLAND
www.defriesland.nl. Telefoon: 058-291 31 31/Collectiviteitsnummer: 407200
Basisverzekeringen. Geen collectiviteitskorting
Zelf Bewust Polis (NB:
Netto € 110,50
geen korting aanvullende
verzekering)
Alles Verzorgd Polis
Netto € 125,45
Aanvullende verzekeringen. De premie is inclusief 6 % collectiviteitskorting
AV Budget
Netto € 7,05
AV Standaard
Netto € 14,57
AV Extra
Netto € 22,80
AV Optimaal
Netto € 46,95
Aanvullende Tandverzekeringen. De premie is inclusief 6% collectiviteitskorting
AV Tand Standaard
AV Tand Extra
AV Tand Optimaal

Netto € 12,46
Netto € 21,86
Netto € 34,08

5. SALLAND
www.salland.nl. Telefoon: 0570-68 74 84/Collectiviteitsnummer: 1340
Basisverzekering. Geen collectiviteitskorting
Basisverzekering
Netto € 113,90
Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting:
Salland Start
Bruto € 5,85
Salland Extra
Bruto € 9,00
Salland Plus
Bruto € 20,50
Salland Top
Bruto € 38,50
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7%
Netto
Netto
Netto
Netto

€
€
€
€

5,44
8,37
19,06
35,81

Aanvullende Tandverzekeringen. De premie is inclusief 7% collectiviteitskorting
TandExtra
Bruto € 12,10
Netto € 11,25
TandPlus
Bruto € 20,75
Netto € 19,30
TandTop
Bruto € 41,80
Netto € 38,87
6. THOMA GROEP
Voor de ONVZ, Nationale Nederlanden, Ohra en het Zilveren Kruis is de eerst
aangewezene voor vragen over de zorgverzekering de Thoma Groep in Lochem. De FASvkortingen zijn geregeld via de Thoma Groep. www.thomagroep.nl. Telefoon: 0573-222 999
A. ONVZ
Collectiviteitsnummer van de Thoma Groep bij ONVZ is: 9063.
www.onvz.nl/aanvraag?coll-nummer=9063
Basisverzekering. Geen collectiviteitskorting
Basisverzekering

Netto € 133,00

Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting: 7%
Aanvullend Optifit
Aanvullend Topfit
Aanvullend Superfit

Bruto € 43,57
Bruto € 63,89
Bruto € 130,76

Netto € 40,52
Netto € 59,42
Netto € 121,61

Aanvullende tandverzekeringen. Collectiviteitskorting: 7%
Tandfit A
Bruto € 12,69
Netto € 11,80
Tandfit B
Bruto € 28,97
Netto € 26,94
Tandfit C
Bruto € 37,62
Netto € 34,99
Tandfit D
Bruto € 43,62
Netto € 40,57
B. NATIONALE NEDERLANDEN
www.nn.nl
Collectiviteitsnummer van de Thoma Groep bij Nationale Nederlanden is: 22426
www.nn.nl/DLDoraZorgWEB/index.jsp?cv_site=22426
Basisverzekering. Collectiviteitskorting: 4%
Basisverzekering
Bruto € 119,08
Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting:
Aanvullend Extra
Bruto € 27,30
Aanvullend Compleet
Bruto € 45,34
Aanvullend Comfort
Bruto € 80,50

Netto € 117,85
10%
Netto € 24,57
Netto € 40,81
Netto € 72,45

Aanvullende tandverzekeringen. Collectiviteitskorting: 10%.
Tanden Gaaf (tot € 250)
Bruto € 18,24
Netto € 16,42
Tanden Gaaf (tot € 500)
Bruto € 33,59
Netto € 30,23
Tanden Gaaf (tot €1.000)
Bruto € 55,54
Netto € 49,99
Tanden Gaaf (tot €1.500)
Bruto € 75,74
Netto € 68,17
C. OHRA
Postbus 40000, 6803 GA Arnhem/Collectiviteitsnummer: 864/www.ohracollectief.nl
Collectiviteitsnummer van de Thoma Groep bij Ohra:
14947/www.ohracollectief.nl/thomazorgcollectief/1875/
Basisverzekering. Collectiviteitskorting: 3%
Basisverzekering
Bruto € 121,35
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Netto € 117,71

Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting: 6%
Aanvullend
Extra aanvullend
Uitgebreid

Bruto € 12,48
Bruto € 23,44
Bruto € 44,49

Netto € 12,11
Netto € 22,74
Netto € 43,16

Tandartsenverzekeringen. Collectiviteitskorting: 6%
Tandarts Tanden Gaaf
Bruto € 16,96
Netto € 16,45
250
Tandarts Tanden Gaaf
Bruto € 31,58
Netto € 30,63
500
D. ZILVEREN KRUIS
www.zilverenkruis.nl. Telefoon: 071-75 100 52/Collectiviteitsnummer FASv: 207083657
Basisverzekeringen. Collectiviteitskorting: 3 %
Basis Budget
Bruto € 115,95
Basis Zeker
Bruto € 125,45
Basis Exclusief
Bruto € 134,95

Netto € 112,47
Netto € 121,69
Netto € 130,90

Aanvullende verzekeringen. Collectiviteitskorting:
1 ster
Bruto € 8,26
2 sterren
Bruto € 19,96
3 sterren
Bruto € 36,26
4 sterren
Bruto € 72,26

10%
Netto
Netto
Netto
Netto

€
€
€
€

7,43
17,96
32,63
65,03

Tandenverzekeringen. Collectiviteitskorting: 10%
Basis
Bruto € 7,76
1 ster
Bruto € 15,26
2 sterren
Bruto € 21,96
3 sterren
Bruto € 43,50
4 sterren
Bruto € 62,26
7. UNIVÉ

Netto
Netto
Netto
Netto
Netto

€
€
€
€
€

6,98
13,73
19,76
39,15
56,03

www.unive.nl. Telefoon: 072-527 75 95/Collectiviteitsnummer: 13299
Basisverzekeringen. Collectiviteitskorting: 3%.
Univé Zorg Geregeld Polis Bruto € 119,95
Univé Zorg Vrij Polis
Bruto € 127,89
Aanvullende verzekeringen. Geen
Aanvullend Goed
Netto €
Aanvullend Beter
Netto €
Aanvullend Best
Netto €

Netto € 116,35
Netto € 124,05

collectiviteitskorting.
9,95
23,95
35,95

Aanvullende Tandverzekeringen. Geen collectiviteitskorting
Tand ongevallen
Netto € 1,50
Tand Goed
Netto € 13,95
Tand Beter
Netto € 29,95
Tand Best
Netto € 47,95
8. PMA-MENZIS
(Collectiviteitskorting bij rechtstreeks contact via internet)/www.menzis.nl/collectief/pma.
Telefoon: 088 222 40 40
Basisverzekering. Inclusief korting: 5%
Menzis Basis Voordelig
Netto € 111,00
(geen korting)
Menzis Basis
Netto € 116,85
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Mensis Basis Vrij

Netto € 126,35

Aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis en Menzis Basis Vrij (inclusief 7 % korting)
ExtraVerzorgd 1
Netto € 6,46
ExtraVerzorgd 2
Netto € 19,99
ExtraVerzorgd 3
Netto € 39,01
Aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis Voordelig (inclusief 7% korting)
Aanvullend
Netto € 15,50
Extra Aanvullend
Netto € 26,50
Tandartsverzekering (inclusief 7 % korting)
TandVerzorgd 250
Netto € 10,69
TandVerzorgd 500
Netto € 17,62
TandVerzorgd 750
Netto € 29,71
9. DSW
(Er wordt geen collectiviteitskorting gegeven)
www.dsw.nl/consumenten/zorgverzekering/basisverzekering. Telefoon: 010-24 66 466
Basisverzekering
Netto
AV-compact
Netto
AV-Standaard
Netto
AV-Top
Netto
Voorzitter: Dick van de Merwe

€
€
€
€

118,00
7,75
22,25
BESTUUR ASG
38,50
T: 0113-228428/e-mail:
dwvdmerwe@zeelandnet.nl
Secretaris, Ledenadministratie en Nieuwsbrief:
T: 06-46188122/e-mail: hdj@zeelandnet.nl
Hans de Jonge
T: 0113-220111/e-mail:
Penningmeester: Izaak de Graaf
iza.con@worldonline.nl
Coördinatie belastingservice: Leen van Zon
T: 0113-270144/e-mail: leen.zon@planet.nl
T: 0113-853667/e-mail:
Coördinatie activiteiten/lief en leed: Els Poppe
egpoppe1@zeelandnet.nl
Secretariaat ASG: Van de Spiegelstraat 29C,
T: 06-46188122/e-mail: hdj@zeelandnet.nl
4461 LJ, Goes
Website:
www.asggoes.nl
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