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VAN DE REDACTIE                

 
 

Op het moment van schrijven van dit stukje kunnen we met z’n allen genieten van een 
onwaarschijnlijk mooie voorjaarszon. Het lijkt wel zomer en toch is het nog maar eind 
maart. Heerlijk na dat natte en koude voorjaar. Nu maar hopen dat het niet te droog wordt. 
Maar laten we daar niet op vooruit lopen en voorlopig even genieten. 
 

Dat genieten doen wij helaas onder het gesternte van een vreselijke oorlog die op dit 
moment aan de gang is en niet eens zo ver bij ons vandaan. Niet te beschrijven hoeveel 
menselijk leed hierdoor wordt veroorzaakt. En waarom: omdat een machtswellusteling 
geen genoegen meer wenst te nemen met heel lang geleden gesloten overeenkomsten 
over soevereiniteit van landen. Omdat die dictator een groter Rijk wil dan het huidige, 
omdat hij van Rusland een nog grotere wereldstaat wil maken. Hij laat nu zijn ware 
(Stalinistische) gezicht zien! Het liefst zou hij oprukken tot aan de Noordzee, maar dat is 
gelukkig niet echt voor de hand liggend (hopen we dan maar).  
 

We weten met z’n allen nog niet hoe dit gaat aflopen. Wat we wel weten is dat miljoenen 
mensen huis en haard hebben moeten verlaten en als vluchteling hun heil in andere landen 
zoeken. Vreselijk als je die beelden ziet. Gelukkig zijn veel landen bereid deze mensen 
ruimhartig gastvrijheid te bieden. Maar voor hoe lang? Kunnen die mensen ooit nog terug 
en wat treffen ze dan aan? Als je de beelden van sommige steden nu al ziet dan moeten 
velen nergens meer op hopen. Dit is toch anno 2022 ondenkbaar? En toch is het waar…… 
 

N I E U W S B R I E F  

 

COLOFON 
 

Algemene  
Seniorenvereniging 

Goes e.o. 
 

Belangenbehartiging 
van senioren in de regio 

Goes e.o. 
 

Voorzitter: 
Dick van de Merwe 

0113-228428 
dwvdmerwe@zeelandnet.nl 

 

Secretaris, nieuwsbrief en 
ledenadministratie: 

Hans de Jonge 
06-46188122 

hdj@zeelandnet.nl 
 

Penningmeester: 
Izaak de Graaf 

0113-220111 
iza.con@kpnmail.nl 

 

Belastingservice: 
Leen van Zon 
0113-270144 

Leen.zon@planet.nl 
 

Activiteiten en lief en leed: 
Els Poppe 

06-23417332 
egpoppe@kpnmail.nl 

 

Secretariaat: 
Van de Spiegelstraat 29C, 

4461 LJ Goes 
hdj@zeelandnet.nl 

 
Website: 

www.asggoes.nl 

mailto:hdj@zeelandnet.nl
mailto:Iza.con@worldonline.nl
mailto:Leen.zon@planet.nl
mailto:egpoppe@kpnmail.nl
mailto:hdj@zeelandnet.nl
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Terug naar het alledaagse van hier: in deze nieuwsbrief zoals gewoonlijk nieuws van de Koepels, maar dit keer ook 
genoeg over het activiteitenplan. We hopen dat er activiteiten tussen zitten die u aanspreken. We wensen u weer veel 
leesplezier! 
 

Hans de Jonge, secretaris 
 

 

C O N T R I B U T I E   2 0 2 2! 
 

Aan eenieder die dat nog niet deed het vriendelijke verzoek om alsnog de contributie voor 2022 over te maken. 
Deze bedraagt € 24,- per jaar voor een alleenstaande en € 40,- voor een echtpaar/samenwonenden. Overmaken 

kan op rekening NL23RABO0308482921 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. contributie 2022. Dank alvast! 
 

 

ACTIVITEITENPLAN ASG 2022 
 

Inmiddels kunnen we een paar activiteiten voor 2022 verder concreet invullen. Onderstaand een opsomming. 
 

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 20 APRIL  
 

Op 20 april houden we de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.  
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit. 
1. Opening door de voorzitter 
2. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststelling verslag vergadering 13-3-2019. Dit verslag vindt u op pagina 7 van deze nieuwsbrief. 
4. A. Financiële stukken (de penningmeester licht deze toe) 

B. Verslag Kascontrolecommissie 
5. Nieuws van de vereniging (door de voorzitter) 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 

Na afloop van de vergadering zal ons lid de heer Pikkaart uit Goes een diavoorstelling verzorgen van zijn reis naar 
Marokko. Aansluitend wordt er nog een bingo georganiseerd. 
 

Wilt u zich aanmelden? Dat kan tot 12 april bij Els Poppe: egpoppe@kpnmail.nl of 06-23 41 73 32 
 

2. IN DE MAAND MEI: EEN AUTOTOCHT 
 

Op donderdagmiddag 12 mei organiseren we weer een autotocht. Deze keer bezoeken we ‘Kaasboerderij Schellach’ 
in Middelburg en drinken we wat, na een tocht door ‘De Zak’ bij ‘Surf en Turf’ aan de Westerschelde in Hoedekenskerke. 
 

U wordt thuis opgehaald door vrijwillige 
chauffeurs en we ontmoeten elkaar om 
14.00 uur op de parkeerplaats van de 
Kaasboerderij aan de Prooijenseweg 26 in 
Middelburg. We worden ontvangen met 

een zuiveldrankje. Vervolgens krijgt u een korte presentatie over het bedrijf/de kaasmakerij en er volgt een 
kaasproeverij. Aansluitend is er een rondleiding door de kaasopslag en pekelruimte en er is volop mogelijkheid om 
rond te lopen en rond te kijken op het bedrijf. Ook de boerderijwinkel is het bezoeken waard. Naast boerenkaas is er 
een ruim assortiment aan streekproducten, zoals zuivel, brood en bakmixen, vlees en groente, fruit en aardappels. 
 

Na de kaasboerderij maken we een autotochtje door de Zak van Beveland. We sluiten de dag af met een drankje op 
het terras van ‘Surf en Turf’ gelegen op de dijk bij Hoedekenskerke met uitzicht op de Westerschelde. Omstreeks 17.30 
uur verwachten wij u weer thuis te brengen. 
 

De kosten voor deze middag zijn € 5,00 voor leden, € 12,50 voor niet-leden. Graag aanmelden voor 8 mei door storting 
van het bedrag op bankrekening NL23RABO0308482921 ten name van ASG Goes. Ook kunt u zich per e-mail 
aanmelden: iza.con@kpnmail.nl  

 

Wij vragen dringend chauffeur vrijwilligers om deze middag de mensen, die zelf niet kunnen rijden, als gast mee te 
nemen. U wordt deze middag vrijgehouden en ontvangt een kleine vergoeding. Aanmelden kan bij Izaak de Graaf tel. 
0113-220111 of per e-mail. Iza.con@kpnmail.nl  

mailto:egpoppe@kpnmail.nl
mailto:iza.con@kpnmail.nl
mailto:Iza.con@kpnmail.nl
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3. IN DE MAAND JUNI: EEN VAARTOCHT OVER DE LINGE 
 

Op 23 juni 2022 organiseren we een vaartocht over de Linge, vanuit Leerdam.  
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

• Vertrek met een grote bus vanuit Goes om 8.15 
uur. Opstapplaats Stationspark, bij het Smoske.  
Hoewel de boot pas om 10.00 uur vertrekt moeten 
we in verband met eventuele files toch al zo vroeg 
vertrekken! 

• Om 10.00 uur vertrekt het rondvaartschip ‘MPS 
De Kroon van Leerdam’ vanuit Leerdam  

• De boottocht duurt tot ca 14.00 uur 

• Gedurende de tocht wordt u verwend met 
koffie/thee met appelgebak bij aanvang van de 
tocht, een lekkere lunch en een drankje. 

• Om 14.15 uur vertrekt de bus terug naar Goes, 
waar u weer op het Stationspark wordt afgezet. 
We denken hiermee een mooie tocht voor u te 
hebben georganiseerd. Die kost dan ook heel wat. 

Gelukkig zijn we in staat als ASG nu een hogere bijdrage te verstrekken, zodat de kosten voor de leden beperkt zijn. 
Leden betalen € 37,50 en niet-leden € 57,50 p.p. Goedkoper ging echt niet…. 
 

Aanmelden kan tot 14 juni 2022 door overmaking van € 37,50 (niet-leden € 57,50) op bankrekening 
NL23RABO0308482921 ten name van ASG Goes, onder vermelding van ‘Lingetocht’. U kunt zich ook per mail 
aanmelden bij Els Poppe: egpoppe@kpnmail.nl of 06-23 41 73 32. Geef daarbij evt. dieetwensen aan! 
 

Het is van belang dat u bij uw aanmelding aangeeft of u rolstoel- of rollatorgebruiker bent! 
 

NIEUWS VAN DE KOEPELS 
 

 

➢ VERANDERINGEN IN DE ZORG 
 

Met de benoeming van minister Ernst Kuipers kunnen wij ook 
veranderingen in de organisatie en uitvoering van de zorg verwachten. 
Met een brief aan de Tweede Kamer heeft hij inzicht gegeven in zijn 
strategie hierin. Waar wil hij naar toe? 
 

In ieder geval wil hij bereiken dat patiënten meer thuis dan nu in het 
ziekenhuis gaan herstellen. Het ziekenhuis zal daarvoor bv. ook meer 
hulpapparaten (zoals zuurstofapparaten voor COVID patiënten thuis) 
moeten aanschaffen die dat ook mogelijk maken. Daarnaast moet de 
samenwerking met de huisartsen worden uitgebreid. Ook denkt hij aan 

begeleiders daarvoor vanuit het ziekenhuis en vanuit de wijkverpleging. Nog meer mensen aannemen wordt vaak als 
oplossing genoemd voor de huidige personeelstekorten in de zorg. Helaas is het aanbod van personeel niet groot en 
daalt zelfs. Te weinig jongeren en ouderen die werk zoeken richten zich op een baan in de gezondheidszorg.  Doen wij 
niets dan zal dat als consequentie hebben dat in de toekomst éen op de drie werkenden in Nederland in de zorg moet 
gaan werken om alle zorgvragen van de inwoners te kunnen beantwoorden. En dan stijgen de kosten, die nu al meer 
dan 100 miljard euro bedragen, de pan uit, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid heeft becijferd. 
 

Het vorenstaande slaat ook op de verpleeghuizen. De vraag naar verpleeghuiszorg stijgt. Niet alleen de verminderende 
beschikbaarheid van verzorgenden is het probleem maar zeker ook de kosten van een bed in een verpleeghuis en 
verzorgingshuis. Die kosten zijn zeer hoog, gemiddeld ongeveer € 150.000 per jaar. De minister vraagt zich daarom af 
of uitbreiding van het aantal verpleeghuisbedden financieel verantwoord zal zijn, ondanks de stijgende vraag. Ook 
daarvoor zullen oplossingen in de privésfeer moeten worden geactiveerd.    
 

Mede door de vergrijzing zal de vraag naar zorg, ondanks het bovenstaand kostenprobleem, in de komende jaren toch 
groter worden.  Wij als bevolking (en zeker ook de ouderen) zullen moeten begrijpen dat er meer een beroep zal 

mailto:egpoppe@kpnmail.nl
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moeten worden gedaan op onszelf en onze omgeving. Goed nadenken of wij bij ‘kwaaltjes’ niet zelf, eventueel met 
onze huisarts, oplossingen gaan vinden. Maar ook de huisartsen zijn nu al, ook al hebben zij goed gekwalificeerde 
assistenten, zwaar belast en te weinig medische studenten kiezen voor het vak van huisarts. En we moeten onze 
huisvesting geschikt maken voor verzorging als het nodig is.  De minister heeft ook al gezegd in de komende 
regeerperiode de regels en bureaucratie in de zorg fors te gaan verminderen. Ook dat kan tot kostenbesparing leiden, 
mede omdat niet alles moet worden vastgelegd. Tegen bezuinigingen in de zorg wordt dikwijls flink tegengas geven, 
ook door de Tweede Kamer. Zie de discussie over de 5 miljard bezuinigingen in de komende beleidsperiode, waarbij 
bedoeld werd: 5 miljard minder meer, dat is heel iets anders!  
 

Ook meer concentratie van en in ziekenhuizen zal tot besparingen van kosten kunnen leiden. In de krant hebt u kunnen 
lezen over het plan om de kindercardiologie in 2, i.p.v. 4 ziekenhuizen te concentreren (wat een paar jaar geleden is 
gebeurd met de kinderkankerbehandeling die voor heel Nederland nu in Utrecht is geconcentreerd en inmiddels tot 
ieders tevredenheid!). Dat komt de kennis door samenwerking van specialisten en de kosten ten goede, maar de 
patiënt zal wellicht iets meer moeten reizen! 
 

Een belangrijke pijler om tot minder stijging van de zorgkosten te komen is ook PREVENTIE. (Meer) Bewegen, gezonde 
voeding, stoppen met roken en een gezond woon- en werkklimaat kunnen de zorg goedkoper maken omdat dit dure 
operaties, zware behandelingstrajecten of chronische zorg kan voorkomen of terugdringen. Daarvoor moeten mensen 
anders gaan denken over wat gezond is (niet te veel, niet ongezond eten, minder suiker, vet en zout eten!).   
 

Kortom, Nederland heeft een groot probleem op te lossen om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Maar ook 
de Nederlanders zelf kunnen een positief steentje bijdragen. Dus: Wij trachten de voorstellen positief te benaderen, 
mede voor ons nageslacht, maar ook voor onszelf als ouderen! En we werken er natuurlijk ook aan mee!!!    
                       
➢ HEROPENING DEBAT OVER AOW IN EERSTE KAMER 
Onlangs kon u lezen dat in de Eerste Kamer, na een stevige lobby van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-
seniorenorganisaties, maar liefst drie moties waren aangenomen om de koppeling tussen de AOW en het wettelijk 
minimumloon volledig in stand te houden; ook wanneer het minimumloon, zoals het plan is, extra wordt verhoogd. 
Ondanks het feit dat het kabinet bij het aannemen van die moties was gesommeerd uiterlijk 8 maart helder te maken 
wat met deze moties zou worden gedaan, bleef het die dag stil. Er kwam slechts een nietszeggend briefje. Daar nam de 
senaat echter geen genoegen mee. En daarom werd het debat over de regeringsverklaring, waarbij bedoelde moties 
waren ingediend, heropend. Een unicum. Met als gevolg dat minister-president Rutte en minister van Financiën Kaag 
vorige week dinsdagavond verstek moesten laten gaan bij het door de NOS georganiseerde debat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. In plaats daarvan moesten ze in de Eerste Kamer opdraven om tekst en uitleg te geven. 
Die uitleg had (uiteraard) o.a. te maken met de Russische inval in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande onzekerheid 
over de steeds verder oplopende inflatie. In het debat werd opnieuw een motie ingediend waarin het kabinet tot spoed 
wordt gemaand. Die zal het naar verwachting ook deze keer halen. Waarmee de bal opnieuw bij het kabinet ligt. 
Uiteraard zal de Koepel Gepensioneerden haar lobby voor het terugdraaien van de plannen van het kabinet 
voortzetten, onder meer in een binnenkort plaatsvindend overleg met minister Schouten. 

 

➢ KOOPKRACHT 2022 TEN OPZICHTE VAN 2021 
Afgelopen woensdag heeft het Centraal Planbureau (CPB) het CEP2022 (Centraal 
Economisch Plan) gepresenteerd.  De Koepel gepensioneerden is erin geslaagd om 
uit de cijfers met behulp van de bestaande rekenmodellen een indicatie te vinden 
waar het dit jaar met de koopkracht naar toe gaat. Het overzicht op de volgende 
pagina geeft het resultaat. Let wel: het gaat hier om voorlopige ramingen. 
 

Het is al met al een redelijk schokkend overzicht. En de te nemen maatregelen zijn 
beperkt, omdat de rijkskas nu eenmaal geen bodemloze put is. Maar, als je kijkt naar 
de ontwikkelingen voor werkenden dan zijn die veel gunstiger dan die voor 

gepensioneerden. Die leveren al jaren in, terwijl werkenden er flink in koopkracht op vooruit gingen. Dat kan een mag 
niet. Daarom gingen de seniorenkoepels als Seniorencoalitie medio maart in gesprek met Tweede Kamerleden.  
 

Gelijke tred 
In aanloop naar dit gesprek heeft de Seniorencoalitie een document opgesteld met als uitgangspunt dat de koopkracht 
van gepensioneerden gelijke tred moet houden met die van de totale bevolking. Dat is nu niet het geval: de koopkracht 
van gepensioneerden is in elf jaar met bijna 5% afgenomen, terwijl werkenden in die periode bijna 18% in de plus 
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scoorden. Gepensioneerden moeten koopkrachtreparatie krijgen voor de achterstand die ze hebben opgelopen. De 
Seniorencoalitie ziet in het coalitieakkoord maar weinig terug over hoe het kabinet deze achterstanden wil wegwerken. 
 

Niet uit te leggen 
Daarnaast moeten de aanvullende pensioenen op korte termijn worden geïndexeerd. De pensioenfondsen hebben 
zo’n 1750 miljard euro in kas hebben. Dat is niet uit te leggen. De Seniorencoalitie vindt verder dat het plan om de 
AOW los te koppelen van een extra stijging van het minimumloon van tafel moet. De AOW is het basisinkomen van 
alle gepensioneerden en daar mag niet aan worden getornd. 
 

Torenhoog 
Uiteraard heeft de Seniorencoalitie oog voor de actuele ontwikkelingen. De inflatie was al torenhoog en door de oorlog 
in Oekraïne zullen de prijzen alleen maar verder stijgen. Dat maakt het lastig om voor dit jaar een goede inschatting te 
maken van de ontwikkeling van de koopkracht. Voor de Seniorencoalitie blijft wel het uitgangspunt dat de overheid 
ervoor moet zorgen dat gepensioneerden het hoofd boven water kunnen houden.  
Onderstaand het overzicht. Voorbeeld: je bent een paar en beiden gepensioneerd. De man en vrouw hebben naast 
de AOW een pensioen van resp. € 20.000 en € 10.000. Dan is de koopkracht in één jaar met bijna 4% verminderd! 
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➢ ONDERSTEUNING VOOR MENSEN MET LONG COVID  
 

Heeft u drie maanden na een coronabesmetting nog klachten? U bent moe, kunt zich moeilijk concentreren, vergeet 
dingen of heeft last van hoofdpijn, smaak- en reukverlies, stress of angst. U heeft problemen met uw werk of loopt 
tegen andere zaken aan. C-support ondersteunt u bij de klachten en problemen die u heeft. Samen kijken zij hoe uw 
situatie kan worden verbeterd. Onderstaande passage komt uit de flyer van C-support. 
 

Aandacht  
Wij luisteren goed naar uw klachten en de gevolgen van deze klachten op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
uw sociale leven en op uw werk en inkomen. We beantwoorden uw vragen en brengen in kaart wat u nodig heeft.  
Ondersteuning op maat  
Er is geen standaard aanpak. Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen, persoonlijke benadering. Onze nazorg- 
en medisch adviseurs helpen u met het vinden van de juiste zorgverleners. Of zetten eigen experts in, zoals een 
arbeidsdeskundige, jurist of financieel adviseur. We hebben veel expertise in huis en zijn goed bekend met het 
bestaande zorgaanbod. C-support biedt zelf geen direct medische behandeling.  
Kosten  
De ondersteuning van C-support is gratis. Wij werken in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS).  
Wat doen we nog meer?  
Ook (medische) professionals die te maken hebben met Long COVID kunnen een beroep op ons doen voor 
ondersteuning. We verzorgen scholing en stimuleren onderzoek naar Long COVID. U leest daar meer over op:  
www.c-support.nu. 
 

C-support is van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar op (073) 
440 04 40. U kunt ook mailen: info@c-support.nu. Meer informatie op: www.c-support.nu en in de flyer. Een 
nazorgadviseur belt u binnen enkele weken na uw aanmelding. Tijdens een uitgebreid gesprek komen uw vragen en 
klachten aan bod en spreken we af wat u nodig heeft. De nazorgadviseur blijft uw vaste contactpersoon.  
 

LIEF EN LEED 
 

In de maanden maart en april 2022 vierden de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen.  
We zetten ook de mensen in het zonnetje die de mooie leeftijd van 90 jaar of ouder vier(d)en 

Het bestuur feliciteert deze leden hiermee van harte! 
 
 

Jarig op Naam lid Leeftijd 

7 maart De heer J.H. van Duijn, Goes 75 

13 maart Mevrouw M. Kaaijsteker-Smits, Goes 101 

27 maart De heer J.P. Repkes, Goes 91 

27 maart Mevrouw D. Schouten, Goes 93 

31 maart De heer C.B. van de Visse, Goes 70 

   

12 april Mevrouw T.J. Nijsse-Westdorp, Wilhelminadorp 80 

13 april De heer M. Tazelaar, Goes 85 

18 april De heer G.P.C. Geene, Goes 85 

30 april De heer H.J.J. Houg, Goes 75 

 
➢ TWEEDE BOOSTERPRIK VOOR 60-PLUSSERS 
 

Hoewel alle corona-maatregelen inmiddels zijn geschrapt, is nog steeds sprake van een fors aantal besmettingen. Terwijl 70-
plussers al eerder in aanmerking kwamen voor een tweede boosterprik, kunnen vanaf het laatste weekend van maart ook 
zestigers zo’n prik halen. 
Daarmee volgt het kabinet een recent advies van de Gezondheidsraad op. De effectiviteit van een boosterprik neemt na 
verloop van tijd af. En daarmee neemt bij besmetting het risico op een ernstiger ziekteverloop op zijn beurt weer toe. Door 
een tweede prik neemt dat risico tijdelijk weer af. 
Momenteel studeert de Gezondheidsraad op een structureel vaccinatieprogramma tegen corona, min of meer vergelijkbaar 
met dat rondom de griepprik. 

http://www.c-support.nu/
mailto:info@c-support.nu
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyzwe-bjluhjiulh-y/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyzwe-bjluhjiulh-j/
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VERSLAG 
Van:   Algemene Ledenvergadering van ASG 
Datum:  13 maart 2019 in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Opening  
We ontvingen het bericht dat voorzitter Henk Hoogerland door omstandigheden afwezig is. Vicevoorzitter Dick van de Merwe 
opent daarom de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn in totaal 26 leden op de vergadering aanwezig. Hij meldt dat 
de inleiding door mw. Schaafsma vanmiddag niet kan doorgaan omdat zij plotseling met haar moeder naar het ziekenhuis 
moest. Hij zegt toe dat we zullen proberen de inhoud van het verhaal van mevrouw Schaafsma in de nieuwsbrief op te nemen. 
 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 2 mei 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter wijst nog eens op de oproep van Henk Hoogerland aan de leden om 
toch vooral in de eigen omgeving te kijken wie eventueel lid van de ASG zou kunnen worden.  
 

3. Terugblik op de activiteiten in 2018     
De voorzitter doet kort verslag van de ondernomen activiteiten in 2018 en loopt daarbij de volgende punten door:  

• Het activiteitenplan van de vereniging. Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Over het algemeen vonden de leden die 
deelnamen de georganiseerde activiteiten voldoende. 

• De contributie(betaling). Izaak de Graaf meldt dat het contributiebedrag voor 2018 onveranderd is gebleven: 24 euro voor 
een alleenstaand lid, 40 euro per jaar voor een echtpaar/partners. Dat geldt ook voor 2019. Na diverse oproepen heeft 
het merendeel van de leden de contributie voor 2018 betaald. Een behoorlijk aantal mensen heeft al voor 2019 betaald. 
Izaak meldt dat bestuurslid Els Poppe hem vanaf dit jaar zal assisteren bij het opmerkzaam maken van leden die hun 
contributie nog niet voldeden. 

• De aansluiting bij de FASv; Hierover zijn geen bijzonderheden te melden, behalve dat FASv zich momenteel beraadt over 
hoe zij zich landelijk beter kan presenteren en profileren. 

• Korting op de ziektekostenverzekeringspremies. Hierover stond in de decembernieuwsbrief een uitvoerig verhaal. 
     

4. Stand van zaken financiën en vaststelling jaarstukken     
De jaarrekening geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De kascommissie (de heren Troost en Smallegange) meldt dat de 
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. De begroting geeft eveneens geen 
aanleiding tot opmerkingen De vergadering keurt de financiële stukken goed en verleent décharge aan de penningmeester. 
De heren Troost en Smallegange worden opnieuw tot lid van de kascommissie benoemd.     
      

5. (Her)verkiezing leden bestuur 
De vergadering neemt er kennis van dat Hans de Jonge als secretaris en Leen van Zon als bestuurslid in december 2018 
aftredend waren. Het bestuur stelt voor hen beiden voor de duur van 4 jaar te herbenoemen. Vanuit de vergadering zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 
 

6. Activiteiten in 2019 
De activiteiten in 2019 zijn goeddeels hetzelfde als in 2018, zij het dat er in plaats van 2, 3 autotochtjes zullen worden 
georganiseerd. Daarnaast is er natuurlijk de grotere bustocht in juli, blijft de nieuwsbrief verschijnen, is er de Kerstbijeenkomst 
en zijn er de door het BBGG georganiseerde voorlichtingsavonden en de BBGG-feestmiddag. De exacte data voor alle 
afzonderlijke evenementen zullen tijdig bekend worden gemaakt. 

 

7. Rondvraag 
Een lid vestigt de aandacht op het feit dat je voor de keuring voor een parkeervergunning helemaal naar Brabant moet 
afreizen en daarvoor bovendien 152,50 moet betalen. Dit zou op basis van de WMO zo zijn geregeld. Hij vraagt of ASG dit aan 
de kaak wil stellen. De voorzitter zegt toe dit signaal te zullen oppakken. 
Na afloop van de vergadering suggereerde een lid nog om in het kader van de ledenwerving een flyer te ontwerpen en die te 
bezorgen in woongelegenheden (serviceflats e.d.) waarin veel potentiële ASG-leden wonen, zoals de Rubenshof, het nieuwe 
appartementencomplex aan het Hollandiaplein, de torenflats in Goes Zuid, de Elvis Presleyflat, De Horst, de Erasmusflat aan 
de Troelstralaan, De Schakel, het wooncomplex aan de Beukenstraat naast Ter Weel en het wooncomplex op de hoek van de 
Wilgenstraat en de Beukenstraat. Ook deze suggestie pakken we op. 

 

➢ CBR WAARSCHUWT VOOR MISLEIDENDE WEBSITES 
 

Er zijn misleidende websites actief bij de aanschaf van de Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs. 
Mensen denken dat ze bij de betreffende websites bijvoorbeeld een ‘pre-check’ kopen die genoeg 

zou zijn voor een Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs. Dat is niet zo! 
 



 

8 
 

In werkelijkheid moeten klanten daarna alsnog naar de website van het CBR voor de echte gezondheidsverklaring. 
Hierdoor verdubbelt het bedrag. Regel de Gezondheidsverklaring altijd via de website van het CBR. 
 

Veilig de Gezondheidsverklaring regelen 
Een online Gezondheidsverklaring stuurt u veilig op via het klantportaal van de CBR-website: mijncbr.nl. Hier logt u in 
met uw DigiD en betaalt u met iDeal. Het CBR adviseert om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. De verwerking 
van online ingevulde Gezondheidsverklaringen gaat een stuk sneller en er is minder kans op fouten. 
Kijk voor meer informatie op cbr.nl/gezondheidsverklaring 
 

➢ GESPREK MET MINISTER SCHOUTEN OVER HET WETSVOORSTEL TOEKOMST PENSIOENEN 
Afgelopen week spraken Koepelvoorzitter John Kerstens en vertegenwoordigers van andere seniorenorganisaties met 
minister Carola Schouten over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, dat eind maart aan de Tweede Kamer zal worden 
aangeboden. Dat wetsvoorstel is de vertaling van het in 2019 gesloten pensioenakkoord. 
Mede dankzij de inzet van de Koepel Gepensioneerden is bij de uitwerking van dat akkoord voortgang geboekt op een 
aantal belangrijke onderwerpen. Zo komt er extra wetgeving om eerdere indexatie van pensioenen mogelijk te maken. 
Ook krijgen seniorenorganisaties bij de overstap naar een nieuw stelsel een stevigere rol dan eerder voorzien. En 
tenslotte is helder dat bij die overstap rekening moet worden gehouden met zaken die in het verleden scheef zijn 
gegroeid. Maar eerlijk is eerlijk: die voortgang is volstrekt onvoldoende. Het verlagen van de dekkingsgraad waarboven 
indexatie mogelijk is, is bijvoorbeeld een ‘dooie mus’, omdat die de meeste gepensioneerden niet gaat helpen en bestaat 
die stevigere rol in de kern nog steeds slechts uit het feit dat seniorenorganisaties om hun opvatting moeten worden 
gevraagd. Waarschijnlijk zullen seniorenorganisaties negatief zijn over het binnenkort openbare wetsvoorstel. 
Voorzitter John Kerstens: ‘Ik heb de minister erop gewezen dat het draagvlak voor veranderingen als sneeuw voor de 
zon verdwijnt. En daarmee het vertrouwen. Niet alleen in het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook in de politiek. En dat 
vertrouwen is al zo laag, bleek pas nog uit de dramatisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Juist rondom 
pensioenen is vertrouwen cruciaal. Dat komt te voet en gaat te paard. En als het om pensioenen gaat, gaat het al jaren 
achter elkaar te paard. Wordt dat vertrouwen nu niet hersteld, dan krijgt daarmee ongetwijfeld ook het vertrouwen in 
de politiek een nieuwe knauw. Dat zou den Haag niet moeten willen.’ 
Ook de minister maakt zich, zo bleek, zorgen over het afnemende vertrouwen in de pensioenhervorming. Ze wees 
seniorenorganisaties daarbij op hun verantwoordelijkheid om ‘eerlijk’ over de voorstellen te communiceren. Kerstens: 
‘Ik heb gezegd dat dat precies is wat we als Koepel altijd doen. Maar dat eerlijk communiceren ook betekent dat je eerlijk 
aangeeft dat en waarom je iets niet goed genoeg vindt.’ 
Tenslotte: bij bedoeld gesprek was ook FNV-Senioren vertegenwoordigd. Duidelijk werd dat ook de oudere leden van 
de vakbeweging, anders dan de leiding van hun organisatie, verre van enthousiast zijn over het aangekondigde 
wetsvoorstel. 

Advertenties 
 

  

  
 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyzwe-bjluhjiulh-t/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyzwe-bjluhjiulh-i/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyzwe-bjluhjiulh-d/

