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Voor u ligt de derde nieuwsbrief van 2021, dit keer voor de maanden mei en juni. Naast het
bekende nieuws van de Koepels treft u onderstaand aan wat ons bestuur in de tweede helft
van 2021 aan activiteiten wil ondernemen. We gaan er daarbij natuurlijk van uit dat dat wat
we willen doen door de coronamaatregelen allemaal ook kan en mag.
Verder in deze uitgave een aantal andere artikelen waarvan we denken dat die voor u
interessant zijn en ook weer een bijdrage van onze gastschrijver Augustinus. Tot slot treft u
een flyer aan van de Stichting Landschapspark Borsele over een activiteitendag op 3 juli.
Wij wensen u veel leesplezier!
Hans de Jonge, secretaris

ACTIVITEITENPLAN 2021
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zou het bestuur in deze nieuwsbrief aangeven of
en zo ja welke onderdelen van het activiteitenplan in 2021 uitgevoerd zouden kunnen worden.
Het bestuur heeft in zijn laatste vergadering voor de volgende activiteiten gekozen. Dat zijn er,
zoals u ziet, niet te veel, maar dat kan ook nog niet anders. We durven het nog niet aan om
bijvoorbeeld een grote busreis naar verre oorden te organiseren. Het jaar is bovendien voor
zo’n busreis al ver gevorderd en we lopen er al tegenaan dat veel accommodaties, maar ook
busmaatschappijen zijn volgeboekt. U houdt dit tegoed dus.
1. Autotocht eind september
Eind september zal er een autotocht worden georganiseerd. De bestemming is
nog onbekend. Het bestuur vindt dat een autotocht moet kunnen: dit is minder
massaal dan met z’n alleen in een grote bus en we vragen de deelnemers
uiteraard de nog steeds geldende maatregelen op te volgen. Zodra we meer
weten over de organisatie laten we u dat weten.
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2. Algemene Ledenvergadering
Op 12 oktober 2021 houden we onze algemene ledenvergadering. Zoals gebruikelijk worden op die vergadering de
jaarstukken vastgesteld en meldt het bestuur u welke bijzondere ontwikkelingen er binnen de vereniging allemaal spelen.
Maar daar blijft het niet bij: we zullen de ledenvergadering wat aankleden. Ons lid, de heer Pikkaart uit Goes heeft
aangeboden op de vergadering een diashow te willen verzorgen over een door hem gemaakte reis naar Marokko. Van
dat aanbod maken we graag gebruik! Tijdens en na afloop van de vergadering krijgt u van ons een drankje en een
(borrel)hapje. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.
3. Kerstviering 2021
In december organiseren we weer een Kerstbijeenkomst. De datum en de locatie staan nog niet vast. We proberen er
een leuk programma van te maken. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

NIEUWS VAN DE KOEPELS

PERSBERICHT M.B.T. ONTWIKKELING HERZIENING PENSIOENSYSTEEM
Seniorenorganisaties: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak
Medio mei stelde demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer officieel op de hoogte van de vertraging in de
uitwerking van het pensioenakkoord. De grote hoeveelheid reacties op het eerder door hem gepresenteerde
‘consultatiedocument’ èn de taaiheid van een fors aantal nog door te hakken knopen maakten dat noodzakelijk.
De gezamenlijke seniorenorganisaties begrijpen dat besluit tot uitstel, want zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Maar ze
vinden het een slechte zaak dat met dit uitstel de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt.
Met als risico dat het draagvlak onder veranderingen in ons pensioenstelsel navenant afneemt; een risico dat de minister
zich moet aanrekenen. Ze betreuren het in dat kader vooral dat de minister geen besluit heeft genomen dat het
pensioenfondsen in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel eerder mogelijk maakt de pensioenen na
jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren (verhogen met de inflatie).
Na jaren van koopkrachtverlies moet juist ook in de aanloop naar een nieuw stelsel de beloofde indexatie van
pensioenen eerder in beeld komen; ook tegen de achtergrond van het feit dat de (zogenaamde ‘tweede pijler)pensioenen de afgelopen jaren zo’n 20% zijn gaan achterlopen op de inflatie terwijl het vermogen van pensioenfondsen
in dezelfde periode fors is toegenomen. Dat bedraagt inmiddels ongeveer 1700 miljard euro.
De gezamenlijke seniorenorganisaties roepen de minister, en de Tweede Kamer, dan ook op eerdere indexatie van
pensioenen mogelijk te maken en zo de bij het afsluiten van het pensioenakkoord gedane belofte van een ‘koopkrachtig
pensioen’ na te komen.
SENIOREN AAN TAFEL!
Nadat de Koepel Gepensioneerden er bij informateur Mariëtte Hamer stevig op had
aangedrongen om, zoals ze dat met jongeren had gedaan, ook met senioren in gesprek te
gaan, viel de uitnodiging daarvoor eind mei op de mat. Het gesprek met de
seniorenorganisaties, waaronder de Koepel Gepensioneerden, vond op 27 mei plaats.
Ik heb daarbij namens de gezamenlijke organisaties aangegeven dat bijvoorbeeld tijdens de
corona-crisis vaak óver senioren werd gepraat en dat het goed is dat zij nu mét senioren
praat. En dat is ook nodig, want als er gesproken wordt over Nederland na corona moet ook
de stem van ouderen daarbij worden gehoord. Zij betaalden tijdens de crisis een hoge prijs, soms de hoogste, en het
kan niet zo zijn dat ze daarbovenop ook de rekening van de crisis nog eens moeten betalen. Dus plannen van politieke
partijen om bijvoorbeeld de eigen bijdragen in de zorg te verhogen of nieuwe eigen bijdragen (voor wijkverpleging en
huisartsenpost) te introduceren of ideetjes om de AOW zoals dat heet te ‘fiscaliseren’ moeten van tafel.
Senioren bungelen in alle koopkrachtplaatjes al jaren onderaan. En dat is dan nog los van het feit dat hun pensioenen al
jarenlang niet zijn verhoogd, en soms zelfs verlaagd. Wil het draagvlak onder het door kabinet en sociale draagvlak
gesloten pensioenakkoord niet verder afnemen, dan moet de belofte van dat akkoord nu worden ingelost. En dat wil
zeggen: indexeren. Ook daar heb ik dus opnieuw een stevig pleidooi voor gehouden.
Uiteraard hebben we ook over andere thema’s gesproken, zoals over de zorg. Tijdens de corona-crisis bleek opnieuw
dat de ouderenzorg (van het verpleeghuis tot de thuiszorg en de wijkverpleging) het ondergeschoven kindje in de zorg
is. Dat leidde tot verschrikkelijke taferelen: van verpleegkundigen die onbeschermd hun werk moesten doen tot wellicht
vermijdbare slachtoffers. Dat moet echt anders. De zogenaamde ‘care-sector’ moet opgewaardeerd worden. Minder
schotten, meer samenwerking. Meer aandacht, ondersteuning en waardering ook voor bijvoorbeeld mantelzorgers (zelf
2

vaak senior). Meer inzet op en geld voor preventie. En minder geloof in dat iedereen ‘zelfredzaam’ is of een groot
netwerk om zich heen heeft. Daarnaast is ook aandacht gevraagd voor zaken als bijvoorbeeld passende woonruimte
voor ouderen
Omdat de gezamenlijke conclusie was dat over al deze onderwerpen wel heel veel wordt gepraat, maar veel minder
wordt gedaan, hebben we het voorstel gelanceerd om tot een ‘seniorenakkoord’ te komen. Een akkoord mét senioren
en hun organisaties óver voor senioren belangrijke thema’s. Een akkoord dat een einde maakt aan het eindeloos praten
over allerlei plannen, maar ervoor zorgt dat er nu ook écht iets gebeurt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden
DE REGULIERE ZORG IN NEDERLAND ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS
Bijna alle ziekhuizen in Nederland hebben door de corona-opnames grote
achterstanden opgelopen door het uitstellen van de zgn. “planbare zorg”. Dit
kunnen problemen zijn met gewrichten van handen, knieën en heupen, maar
ook bv. kankeroperaties en -behandelingen. Dat is ontstaan omdat artsen en
verplegers erg zwaar belast werden met het behandelen en verplegen van
patiënten op de Intensive Care, waardoor er ook minder IC-bedden ter
beschikking waren voor niet-coronapatiënten. De ziekenhuizen in Nederland
hebben, naar schatting, ongeveer 140 duizend aan operaties open staan. Dit is
met de huidige bezetting niet in één jaar in te halen, ook al daalt het aantal
coronapatiënten tot het minimum. Uiteraard krijgen patiënten die met spoed moeten worden geopereerd of behandeld
wel voorrang.
Hoe komt dat?
De organisatie van de ziekenhuizen is aan een grote modernisering toe, zowel in de aanpak van onderzoek als in de
behandelingen, maar ook het gebruik van ICT en hulpmiddelen loopt dikwijls ver achter. Er is ook onvoldoende capaciteit
achter de hand voor plotselinge ontwikkelingen zoals een pandemie! Daarbij komt nog dat de personeelsbezetting in de
ziekenhuizen grote problemen geeft. Het personeel heeft nu al meer dan één jaar (en meestal niet op hun eigen afdeling)
op meer dan volle kracht moeten werken. Vorig jaar was er op de tv ’s avonds nog te zien hoe men zich inspande, er
werd voor hun geklapt en de overheid kwam met een bonus van € 1000,- per persoon. Inmiddels is men echter moe,
zeker ook om dat vrije dagen moeilijk waren in te plannen. Het personeel dat in de zorg werkt en dat ook graag doet,
hoopt dat het met vakantie kan.
Daarnaast stagneert het opleidingssysteem voor nieuwe verpleegkundigen, mede omdat de ziekenhuizen geen tijd
hebben om stagiaires te begeleiden, maar ook omdat te weinig schoolverlaters en herintreders voor een baan in de zorg
kiezen. En men hoort de roep om, naast de verbetering van de arbeidsomstandigheden door verpleegsters meer
verantwoordelijkheid te geven (en dat kunnen zij!), ook een bij deze verantwoordelijkheid meer passende beloning te
geven.
Jammer is ook dat ziekenhuizen niet graag hun patiënten overdragen naar zelfstandige klinieken, mede om financiële
redenen. En patiënten durven er dikwijls niet naar te vragen! De meeste zelfstandige klinieken hebben ook een
overeenkomst met zorgverzekeraars. Als men de zorgverzekeraar vraagt om een oplossing zullen die zeker ook wijzen
op de mogelijkheid van opname en behandeling in zelfstandige klinieken!
Nederland heeft een uitstekende gezondheidszorg, maar is ook niet goedkoop, ongeveer € 6000 per jaar per inwoner.
De salariskosten van het personeel maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Dat moeten wij wel gezamenlijk jaarlijks
opbrengen via premies en belastingen.
De zorgsector is aan een grondige vernieuwing toe. De bekende Marcel Levie, voormalig voorzitter van de RvB van het
UMC in Amsterdam, zou dit graag op zich nemen, ik hoop dat dit hem lukt!

LIEF EN LEED
In de maanden mei en juni vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen.
Het bestuur feliciteert deze leden daarmee van harte!
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Maand

Mei

Juni

Datum

Naam lid

Leeftijd

7 mei

Mevrouw M. Pikkaart-Zuydwegt uit Goes

70 jaar

23 mei

Mevrouw L. Grootjans uit Ovezande

75 jaar

24 mei

Mevrouw M. Gebraad uit Goes

80 jaar

27 mei

De heer T. Verburg uit Goes

85 jaar

30 mei

De heer C. Luijks uit Goes

97 jaar

10 juni

De heer H. van Zoelen uit Wilhelminadorp

90 jaar

13 juni

Mevrouw G. van den Vegt uit Goes

80 jaar

20 juni

Mevrouw J. Braam-de Bruyne uit Goes

85 jaar

PROJECT ÉEN TEGEN EENZAAMHEID
Het Bondenberaad Groot Goes heeft vorig jaar januari deelgenomen aan een
door de gemeente Goes georganiseerde bijeenkomst ‘Een tegen eenzaamheid’.
In die bijeenkomst wisselden alle betrokken partijen opvattingen uit over hoe je
deze problematiek te lijf kunt gaan. Er is inmiddels een eerste Nieuwsbrief
verschenen, die uitsluitend verhaalde over dit initiatief en over de afspraak om
als partijen dit probleem verder aan te pakken. BBGG doet daar aan mee. In
april voerden we een videoconferentie met betrokken partijen, onder leiding
van SMWO, waarin tal van zaken de revue passeerden. Door corona heeft de
aanpak van dit thema door de gemeente zowat het hele jaar stil gelegen.
Jammer, maar gelukkig zit er nu weer vaart in. Binnenkort is er een volgende videoconferentie, waarin we hopelijk met
concrete afspraken kunnen komen waar al onze leden mogelijk iets aan kunnen hebben. De kar wordt nu getrokken door
SMWO. Vanuit de gemeente Goes is inmiddels de 2e nieuwsbrief over dit thema verschenen. Die treft u hieronder aan.
‘Wat hebben we leuke reacties ontvangen op de eerste uitgave.
Ik ben blij te zien dat u zich, zeker in deze tijd, allen blijft inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Door mensen die zich
eenzaam voelen een steuntje in de rug te geven, een helpende hand te bieden of gewoon een gezellig praatje met ze te
maken. Juist die kleine dingen kunnen het verschil maken! Deze nieuwsbrief bevat informatie en mooie verhalen van
SMWO, het Vrouwengilde, de Vereniging van Bewoners van het Goese Meer en de Luisterlijn.
Wilt u meer weten over een bepaald artikel, leest u iets waarmee u ook aan de slag wilt of wilt u graag in gesprek met
één of meer van de partijen? Neem dan vooral contact op met elkaar. Wie weet ontstaan er zo nieuwe initiatieven en
mooie samenwerkingen. Samen zijn we sterker dan alleen, samen verminderen we de eenzaamheid binnen onze
gemeente!
André van der Reest, wethouder gemeente Goes
• SAMENWERKEN (ONLINE BIJEENKOMST ‘EÉN TEGEN EENZAAMHEID’)
Op 13 april hield SMWO een online bijeenkomst rondom het thema ‘Eén tegen eenzaamheid’. Ruim een jaar geleden
zaten veel partijen uit Goes aan tafel in Podium ’t Beest om zich met elkaar te buigen over dit onderwerp. Om een
vervolg te geven aan deze bijeenkomst heeft SMWO een aantal partijen uitgenodigd voor een digitaal overleg. De
aanwezige partijen waren Stichting Diamant, De Zonnebloem, de Luisterlijn, GGD Zeeland, Leger des Heils, het
Vrouwengilde, het Bondenberaad Groot Goes, SVRZ, Ter Weel, Beveland Wonen, Humanitas en het Rode Kruis. De
bijeenkomst startte met een presentatie over de verschillende vormen van eenzaamheid. Vervolgens gingen de
aanwezigen uit elkaar in ‘Break-out Rooms’ om te praten over goede voorbeelden om eenzaamheid te verzachten.
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Uitkomsten bijeenkomst
Velen gaven aan dat er meer bekend mag worden wát er allemaal al is en wordt georganiseerd vanuit de organisaties
en verenigingen. Er is al een ontzettend groot aanbod in de aanpak tegen eenzaamheid. Aandachtspunten zijn: méér
communicatie, méér herhaling en de vindbaarheid vergroten voor inwoners. Daarbij waren de aanwezigen van mening
dat kortere lijnen tussen de verschillende organisaties en verenigingen kan helpen bij de signalering en het gezamenlijk
aanpakken van eenzaamheid. Als gouden initiatieven in de preventie en aanpak van eenzaamheid werden samen eten,
laagdrempelige activiteiten en aanbod dichtbij genoemd.
Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst of heeft u vragen over wat er is besproken? Neem dan contact op met
Susannah Koppejan via (0113) 277 111 of via s.koppejan@smwo.nl.
•

EVEN EEN STEM HOREN – DE LUISTERLIJN
De Luisterlijn is via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 dag en nacht bereikbaar voor
mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of die iemand zoeken die hen niet
persoonlijk kent. Wanneer men pijn heeft of ergens over piekert, op de momenten dat zij
zich alleen voelen of juist blij. Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt
toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan
320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te
horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden
een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.
Wilt u meer informatie over de Luisterlijn en wat zij kunnen betekenen om eenzaamheid tegen te gaan? Bekijk dan de
website www.deluisterlijn.nl, of neem contact op met Hellen den Hoedt via h.denhoedt@deluisterlijn.nl.
• GEZELLIG ÉN VEILIG - KLOETINGE
Door de coronacrisis zijn we veel binnen en hebben we minder contact met elkaar. Gelukkig is contact wél mogelijk en
zijn er manieren om dit veilig te regelen binnen de geldende maatregelen. Daarom start in Kloetinge binnenkort de actie
‘Gezellig én Veilig’. Met deze actie wil de dorpsvereniging VDK 50-plussers, die het leuk vinden om een andere
dorpsgenoot met een gezamenlijke interesse of hobby te ontmoeten, aan elkaar verbinden. Gezellig én veilig! Inwoners
uit Kloetinge ontvangen binnenkort een kaartje in de brievenbus. Als zij het leuk vinden om nieuwe contacten te maken
in het dorp, kunnen zij op het kaartje hun interesses doorgeven. Activiteiten die zij samen met een dorpsgenoot willen
doen. Denk hierbij aan:
• samen lunchen
• samen film kijken
• samen wandelen/fietsen
• samen creatief bezig zijn
Zodra er twee dorpsgenoten dezelfde interesse(s) hebben, worden zij aan elkaar gekoppeld. SMWO neemt op dat
moment contact op met deze personen. Wanneer het hen leuk lijkt om af te spreken, dan bepalen zij zelf de verdere
invulling die daaraan wordt gegeven. Gezellig én veilig!
Wilt u meer informatie over deze actie? Neem dan contact op met Susannah Koppejan via (0113) 277 111 of via
s.koppejan@smwo.nl.
AANBELLEN EN EEN KORTE BABBEL - GOESE MEER
Net als bij andere bewonersverenigingen heeft de huidige coronacrisis ook voor de Vereniging van Bewoners van het
Goese Meer een behoorlijke aanpassing gevraagd. Normaal zijn de activiteiten die zij organiseren er juist voor bedoeld
dat mensen elkaar in de wijk ontmoeten, maar dat is in deze tijd nou juist niet de bedoeling. Voor de vereniging was het
geen optie om maar gewoon stil te zitten. Het bestuur vond het belangrijk om het contact te onderhouden met de leden.
Vorig jaar Pasen en afgelopen Kerstmis hebben ze daarom persoonlijk bij hun leden een kleine attentie afgegeven. Een
plant met Pasen en met Kerst een witte of rode wijn en een lekker stukje kaas. Gewoon even aanbellen, afgeven en een
korte babbel. Het is ongelofelijk hoe positief mensen daarop reageren, de reacties waren hartverwarmend! In onder
ander hun huis-aan-huis nieuwsbrief benadrukken zij regelmatig het belang van ‘om je heen kijken’; goed contact met
de buren. Daarnaast organiseren ze laagdrempelige bijeenkomsten, zoals koffieonderonsjes, die daar ook bij kunnen
helpen. Verder hebben ze een paar jaar geleden een enquête gehouden onder alle bewoners. Ook dit hielp om een
indruk te krijgen van wat er in de wijk speelde en waar behoefte aan was. Het is dus een combinatie van initiatieven en
activiteiten die er voor
moeten zorgen dat je als vereniging dichtbij de bewoners staat, maar ook dat bewoners dicht bij elkaar blijven staan en
dat eenzaamheid geen kans krijgt. De Vereniging van Bewoners van het Goese Meer hoopt snel weer hun ‘normale’
activiteiten te kunnen opstarten, maar tot die tijd blijven zij zoeken naar creatieve mogelijkheden. En die zijn er!
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Wilt u meer informatie over de initiatieven van de vereniging in het Goese Meer? Neem dan contact op met Henk Hof,
via info@goesemeerbewoners.nl.
• LEUKE ACTIE VAN VROUWENGILDE GOES
Een week voor Pasen kregen alle leden van Vrouwengilde Goes een doosje aangereikt, met daarin keurig afgepast alle
ingrediënten voor heerlijke kaneelkoekjes met walnoten en rozijnen. Ook al mogen de leden in deze periode nog niet
bij elkaar komen, de aandacht voor elkaar blijft. De reacties op deze actie waren erg positief.
Wilt u meer weten over deze actie? Dan kunt u contact opnemen met Thea van Dijk, secretaris Vrouwengilde, via
theavandijk@vrouwengildegoes.nl
ut vo
ABN AMRO: WAAR HET REKENEN BEGINT HOUDT HET DENKEN OP
Onderstaand een interessant artikel van Olof Kleijn van de consumentenbond over het opereren van banken, in dit
geval ABN Amro in het bijzonder.
Wat is het verschil tussen ABN Amro en een commercieel bedrijf als bijvoorbeeld Shell? Banken hebben een
maatschappelijke plicht. Zo stelt de Nederlandse Vereniging van Banken: ‘Klanten en de samenleving moeten kunnen
rekenen op stabiele, dienstbare en betrouwbare banken. Daarom is het essentieel dat banken een evenwichtige en
herkenbare koers varen.’
Hoe komt het dan toch dat steeds meer banken in hun dienstverlening nauwelijks meer zijn te onderscheiden van
onbemande tankstations, en alle diensten wegen op basis van kosten en baten? Zo gaat ABN AMRO een tarief in
rekening brengen voor het opnemen van contant geld. De Consumentenbond vindt dit onbegrijpelijk.
In the village where I grew up
Nothing seems the same
Still you never see the change from day to day
And no-one notices the customs slip away
Geen contant geld
Ken je dat? Net als de krantenjongen je fijne feestdagen komt wensen, of Amnesty International voor de deur staat,
kom je erachter dat je geen contant geld in huis hebt. Ik zou niet weten wanneer ik voor het laatst geld opnam bij een
geldautomaat, terwijl dat vroeger een wekelijks ritueel was.
Zo gaan die dingen, vaak ongemerkt. Al Stewart bezong het al in zijn nostalgische ballad ‘On the border’. En zoals bij mij
thuis gaat het in vele duizenden gezinnen. Losse euro’s vind je hooguit nog onder in een rommelige la of in een oude
jas. En natuurlijk in de spaarpotten van de kinderen.
Contant geld nog steeds belangrijk
Maar er zijn ook mensen voor wie contant geld nog steeds heel belangrijk is. De Nederlandsche Bank (DNB) onderzocht
vorig jaar de rol en toekomst van cash, en stelde vast dat contant geld voor veel consumenten in een belangrijke
maatschappelijke behoefte voorziet. Dat geldt vooral voor mensen in de samenleving die moeite hebben met abstracties
zoals het girale betalingsverkeer, of er beperkt toegang toe hebben. Denk aan de groep ‘laaggeletterden’, naar schatting
zo’n 2,5 miljoen mensen.
Een ander voordeel van contant geld is dat je niet meer uit kunt geven dan je bij je hebt, wat helpt om binnen een budget
te blijven en dus schulden te voorkomen. Mensen met een visuele beperking hebben baat bij de tastbaarheid van
contant geld. Verder waarborgt het gebruik van contant geld privacy aan burgers.
Veel tijd
Achter de schermen steken mijn collega’s en ik veel tijd in overleg met banken, ministeries, toezichthouders en andere
bij het betaalsysteem betrokken organisaties. Dan gaat het over kwesties als veiligheid, toegankelijkheid en privacy. Zo
neemt onze algemeen directeur, Sandra Molenaar, deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. En een
collega en ik nemen deel aan een onderzoek naar de toekomst van contant geld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door McKinsey, in opdracht van DNB. Samen met onder andere de detailhandel,
ouderenbonden en patiëntenverenigingen geven we onze mening over cash. En die is heel kort en bondig: inderdaad
neemt de behoefte aan contant geld af, maar zolang die behoefte er is dient contant gewoon beschikbaar te zijn. En de
banken zullen zich moeten onthouden van maatregelen die de beschikbaarheid en het gebruik van contant geld
beperken. Met andere woorden: consumenten bepalen het tempo waarmee cash verdwijnt, en niet de banken. De
praktijk is echter heel anders.
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Opheffing bankkantoren
Twee derde van de bankkantoren is sinds 2010 opgeheven. Daarnaast is sinds dat jaar ook het aantal geldautomaten in
Nederland afgenomen van 8000 naar 5000. Hierdoor is het moeilijker voor consumenten om aan contant geld te komen.
De gemiddelde consument heeft hier geen last van, en kan prima uit de voeten met de digitalisering van betaaldiensten.
Dat is anders voor mensen uit de genoemde kwetsbare groepen. Er zijn sterke indicaties dat sluiting van bankkantoren
en digitalisering van betaaldiensten juist voor deze mensen negatief uitpakken. Je zou dus zeggen dat de banken
buitengewoon terughoudend zijn met het nemen van maatregelen die het gebruik van contant geld ontmoedigen, en
netjes de uitkomsten van het onderzoek van McKinsey afwachten.
Aan banden
Helaas, sommige banken staan letterlijk te popelen om het gebruik van cash aan banden te leggen, want de kosten
wegen volgens hen niet tegen de baten op. Dat zien we aan de toenemende tarieven die de detailhandel moet betalen
voor het afstorten van cash, waardoor winkeliers financieel worden verleid om niet langer contant geld te accepteren.
En vooral aan een maatregel die ABN Amro 2 weken geleden aankondigde, waaraan de media opmerkelijk weinig
aandacht besteedden.
Gelukkig waren de redacties van consumentenprogramma’s Kassa en Radar alert: ze meldden dat deze bank per 1 juli
kosten in rekening gaat brengen bij klanten die meer dan €10.000 per jaar aan contant geld opnemen. Voor
studentenrekeningen ligt de grens op €6.000. Als je dit bedrag binnen een jaar hebt opgenomen, ga je vanaf dan €5 per
transactie betalen plus een half procent over het opgenomen bedrag. Dezelfde limieten gaan gelden voor het storten
van contant geld.
Nu zal niet iedereen jaarlijks €10.000 opnemen, maar nu de ban is gebroken zal die grens omlaag gaan. Het is toch te
gek voor woorden dat mensen in een kwetsbare positie een boete moeten betalen voor het opnemen van geld?
Onbegrijpelijke maatregelen
Ik begrijp niets van deze maatregelen. Niet alleen omdat wij nog volop in gesprek zijn met de sector. Wat heeft het voor
zin om advies te vragen als je toch al je besluiten hebt genomen? Maar vooral omdat de banken hiermee voorbijgaan
aan de behoeften van een belangrijk deel van hun eigen klanten.
Stabiele en betrouwbare banken zouden ervoor moeten zorgen dat ook kwetsbare mensen mee kunnen doen in de
samenleving, en niet per activiteit een kosten-baten analyse moeten maken. Consumenten dienen het tempo te bepalen
waarmee cash verdwijnt, niet de banken.
Zo ongeveer toen koning Willem I De Nederlandsche Bank oprichtte (1814), formuleerde de Duitse filosoof
Schopenhauer zijn visie op de wereld: ‘Waar het rekenen begint, houdt het denken op’. Toeval? Hoe dan ook: wat ons
betreft is het laatste woord hierover nog niet gezegd, achter en voor de schermen.
Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?

Meerderheid Nederlanders wil betaling met contant geld behouden
Driekwart van de Nederlanders verwacht over vijf jaar nog met contant geld af te rekenen. Wel zal het aantal keren
dat met cash wordt betaald verder afnemen, zo komt naar voren uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB)
onder ruim duizend Nederlanders. Verder hebben Nederlanders nog altijd veel vertrouwen in de echtheid van
bankbiljetten.
In de leeftijdsgroep 30 tot 49 jaar verwacht bijna 80 procent van de ondervraagden over vijf jaar nog met biljetten en
munten af te rekenen. Onder jongeren tot 29 jaar gaat het om 71 procent van de ondervraagden. Als belangrijkste
argument om niet meer contant af te rekenen wordt met name het gemak van elektronisch betalen genoemd.
'Hou altijd een klein contant bedrag beschikbaar'
Door de coronacrisis is het gebruik van contant geld aan de kassa versneld afgenomen van 32 procent in 2019 naar 21
procent vorig jaar. Evengoed draagt het leeuwendeel van de Nederlanders nog steeds bankbiljetten en munten bij zich.
DNB adviseert ook om altijd een klein bedrag contant geld aan te houden.
Biljetten van hoge waarde niet in trek
Verder blijkt dat biljetten van hoge waarde niet in trek zijn. In het afgelopen jaar heeft 39 procent van de Nederlanders
een biljet van 100 euro in handen gehad. Voor een biljet van 200 euro was dit 14 procent en bij een briefje van 500 euro
ging het nog maar om 6 procent van de ondervraagden. Bij al deze biljetten is sprake van een afname in vergelijking met
twee jaar geleden.
Volgens DNB komt de afname van het gebruik van deze biljetten deels doordat ze niet standaard bij bankkantoren of
geldautomaten te verkrijgen zijn. Verder wordt het biljet van 500 euro ook niet langer door centrale banken uitgegeven.
Circa de helft van de Nederlanders koppelt het gebruik van biljetten van 200 en 500 euro ook aan illegale activiteiten.
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Consumentenbond: 'Banken mogen geen tarief rekenen voor contant geld'
De Consumentenbond wil dat ABN AMRO het plan intrekt om klanten kosten in rekening te brengen als ze veel
contant geld per jaar pinnen. Volgens de Consumentenbond moet contant geld vrijelijk toegankelijk zijn, omdat het
onder meer een belangrijke back-up is wanneer het betalingsverkeer uitvalt. Ook zou contant geld mensen helpen
hun uitgaven te controleren.
Het gebruik van contant geld loopt steeds verder terug. 'Consumenten bepalen of het gebruik van contant geld
afneemt en in welk tempo. Niet de banken. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van De Nederlandsche
Bank', zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond, die dinsdag in gesprek gaat met ABN AMRO.
Tarieven gaan veranderen
Vanaf 1 juli veranderen de tarieven voor het opnemen van contant geld bij ABN AMRO. Tot 12.000 euro per jaar
worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer een klant meer dan 12.000 euro contant geld per jaar opneemt,
rekent de bank 5 euro plus 0,5 procent per transactie over het opgenomen bedrag. Eerder werd bekend dat er kosten
zouden worden gerekend vanaf 10.000 euro.
'Excessief gebruik van contant geld ontmoedigen'
'We willen alleen het excessieve gebruik van contant geld ontmoedigen', zegt een woordvoerder. Volgens de bank
vormt het gebruik van grote hoeveelheden cashgeld een risico. Ook leidt het tot extra kosten voor ABN AMRO omdat
de bank transacties moet monitoren om financiële criminaliteit zoals fraude en witwassen te bestrijden.
Stuur dan een
NIEUWS UIT HET BBGG
Het belangrijkste nieuws uit het BBGG betreft de samenstelling ervan. Het BBGG heeft zoals al eerder gemeld hoge
ambities. We willen opereren als een volwaardige seniorenraad die in het Goese gemeentelijk beleid een belangrijke
stem heeft in alle zaken die de senioren betreffen. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zo’n raad. We hebben een
aantal mensen bereid gevonden om op persoonlijke titel het BBGG te komen versterken. Het BBGG-bestuur is daar heel
blij mee! Zij wonen voortaan de vergaderingen bij en staan ons met raad en daad terzijde. Het betreft de heren Wolter
Koster, Ko de Pooter, Rinus Verbeek en Marinus Vuijk.
Deelname aan de BBGG-besprekingen door deze heren is vooral van belang met het oog op de komende
gemeenteraadsverkiezingen in 2022, We willen onze wensen die we aan het gemeentelijk beleid stellen zo professioneel
mogelijk onderbouwen en aan de Goese politieke partijen overbrengen. Dat gaat met de inbreng van dit viertal, samen
met het BBGG-bestuur, zeker lukken!
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WAAR KOMEN DE BEVELANDSE PLAATSNAMEN VANDAAN? (VERVOLG)

e@goes.nl.
In deze aflevering komen vier dorpen aan de beurt waarvan de herkomst van de namen niet of moeilijk te verklaren is.
Dit komt voornamelijk door het ontbreken van geschriften waaruit die herkomst eventueel te destilleren valt.
De plaatsnaam Baarland is op geen enkele wijze te
verklaren. Historici hebben eeuwenlang gezocht
naar de afkomst van de naam van Baarland, maar
tevergeefs. Iedere aanname daarvoor strandt
steeds weer op het gebrek aan betrouwbare,
geschreven bronnen. In het midden-Nederlands
heeft ‘baar’ als betekenis: ‘open, bloot’. Een andere
verklaring is dat het ook afkomstig kan zijn van de
persoonsnaam ‘Bere’. Hiervan is waarschijnlijk de
naam van de vroegere Baarlandse voetbalvereniging ‘De Beren’ afgeleid. Dat is waarschijnlijk
ook het geval met het wapen van de voormalige
gemeente Baarland. Hierop wordt n.l. een beer afgebeeld. Het wapen van Baarland
kent twee versies. Het eerste wapen werd op 31 juli 1817 bevestigd door de Hoge
Raad van Adel aan de Zeeuwse gemeente Baarland. Het tweede wapen werd op 17
april 1950 verleend.
Ook de herkomst van de naam van het dorp Kruiningen is volstrekt onduidelijk. Het
kan afgeleid zijn van ‘kruin’, maar onbekend is of men in de middeleeuwen dat
woord al kende. Kruiningen (ook wel Crunighen of Cruniga) bestond al in de 12e
eeuw als dorp met kerk. De Heren van Kruiningen stamden uit België en zijn een
zijtak van het Vlaamse geslacht Berthout. Hoewel het eerste deel van de naam niet
te verklaren is, geeft het tweede deel: ‘inge’ de nabijheid van een waterloop aan.
Bij het ontstaan van de naam van het dorp
Bath is het eveneens onduidelijkheid troef.
Er is geen volledig betrouwbare verklaring.
Ongetwijfeld heeft dat te maken met het feit
dat Bath uit het water ontstond: in de 15e
eeuw werd het eilandje enige kilometers van
het huidige dorp ingedijkt. Toen kwamen
door inpoldering in de omgeving van Rilland
de Polder van den Bade en de Polder
beoosten den Bade in gebruik. Het kan zijn
dat ‘Het Bad’ een kreek onder de kust van
Rilland was. Het kan ook zijn dat zowel de
kreek als het schorrengebied in de omgeving
‘Het Bad’ genoemd werden. Door inpolderingen kwamen later die kreek en de schorren binnendijks te liggen. Het
gelijknamige nieuwe dorp groeide in de Reigersbergschepolder bij het Fort Bath na 1786.
Tenslotte is ook bij het vierde dorp, Ellewoutsdijk, niet bekend naar wie of wat het
is genoemd. De naam komt pas in 1216 voor het eerst in een oorkonde voor en
wordt dan ‘Elewoldsdice” genoemd. Het kan zijn dat deze Elewold of Elewout
stamt uit het geslacht van de van Borsseles toen het nog niet zo’n aanzien had als
in de tijd van Frank van Borssele, die gehuwd was met Jacoba van Beieren. En het
is mogelijk dat deze Elewold zelfs de stamvader van dit geslacht is.
Augustinus
(Bron: Het boekje ‘Herkomst van de Bevelandse plaatsnamen’ van Huib Boogert)
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combinatie met een

11

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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