KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 7-2020

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering
Datum
: maandag 26 oktober 2020
Aanvang : 13.30 uur (zaal open van 13.00 uur)
Plaats
: Restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM, Houten, 6371554.
Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. Bij binnenkomst ligt het financieel
verslag van de afdeling en van de reiscommissie over 2019 en de begroting voor
2021 voor u klaar. Wilt u deze stukken eerder inzien, neemt u dan contact op met de
secretaris, telefoon: 030-6372035.
In verband met de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt om het aantal bezoekers
te registreren. Daarom vindt u onderaan de pagina een aanmeldstrook. Deze strook
graag inleveren vóór 19 oktober bij Ko Vernooij, Rogge-oord 8, telefonisch op
telefoonnummer 030-6371209 of via e-mail: kovernooij@gmail.com
Agenda
01. Opening door de voorzitter, de heer Cees Stal
02. Mededelingen
03. Ter goedkeuring het verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering van
28 oktober 2019 (bijgevoegd)
04. Financieel verslag 2019 van de afdeling en van de reiscommissie
05. Verslag kascommissie, bestaande uit de heren J.J. van Rooijen en H.G.M. Holl
en verkiezing nieuw kascommissielid
06. Begroting 2021
07. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar de secretaris, mevr. J.M.H.M.
Verweij-Kuiper. Stemgerechtigde leden kunnen zich tot uiterlijk 1 week voor de
vergadering schriftelijk kandidaat stellen bij het bestuur
08. Rondvraag
09. Pauze
10. Presentatie over actuele vraagstukken rondom fiscale regelingen en hoe kom ik
bij de gemeente binnen als ik vragen heb over bij voorbeeld mijn financiën,
woonsituatie, e.d.
11. Sluiting
Graag tot maandag 26 oktober
De aanmeldstrook voor de vergadering vindt u op pagina 5.
Zilveren Kruis
Het Zilveren Kruis heeft laten weten dat ook dit jaar weer wordt gecontroleerd of als u
bij hun uw ziektekostenverzekering hebt afgesloten, u inderdaad lid bent van de
K.B.O. om voor de collectiviteitskorting in aanmerking te komen.
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Verslag 2e Algemene Ledenvergadering van de K.B.O. – afdeling Houten
28 oktober 2019 in De Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten.
Aanwezig:
C.P. Stal, voorzitter
Mw. P.W. Steenman- Vernooij, penningmeester
J.G. Vernooij, bestuurslid
Afwezig met kennisgeving:
Mw. M. Hoonhoud
Mw. R. Wieman
Dhr en mw. Van Miltenburg
Dhr. en mw. Zijderveld
Dhr. en mw. Ooijevaar
Mw. Van Montfoort
Mw. J.M.H.M. Verweij- Kuiper, secretaris
De presentielijst is door 51 personen getekend.
Bij binnenkomst ligt er klaar om mee te nemen:
Het verslag van de 1e Alg. Ledenvergadering en de begroting 2020
01. De voorzitter opent de vergadering.
02. Mededelingen.
De voorzitter geeft een korte uitleg over ontwikkelingen die spelen binnen KBO en PCOB.
De beoogde fusie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau stuit op problemen van velerlei
aard. Wel werken steeds meer lokale bonden feitelijk wel goed samen; dat moet vooral zo
blijven. KBO en PCOB blijven op landelijk niveau vooralsnog beperkt samenwerken om de
landelijke belangenbehartiging en enkele landelijke activiteiten (blad, ledenadministratie,
enz.) te kunnen continueren. Daarnaast zullen KBO en PCOB beide lid worden van een nieuw
op te richten vereniging, die ruimte biedt aan veel meer soortgelijke organisaties. Deze
nieuwe vereniging wordt de basis voor alle vormen van toekomstige samenwerking, waarin
op termijn ook de activiteiten van KBO+PCOB zullen worden ondergebracht. Desgevraagd
kan de voorzitter mededelen dat de afdracht aan KBO landelijk en provincie niet zullen
stijgen als gevolg van deze ontwikkelingen.
De voorzitter memoreert de dialoog in de vorige Alg. Ledenvergadering over het
overheidsbeleid over wonen voor ouderen. Dat beleid leek helemaal gebaseerd op de
veronderstelling dat iedereen liefst tot de laatste dag thuis zou willen blijven wonen, ondanks
alle gebreken en noodzakelijk externe hulp. Daar bleek al dat onze leden het hier niet mee
eens waren. Gelukkig kunnen we nu waarnemen dat de politiek, ook in Houten, de oudere
inwoner inmiddels serieus neemt en dat de woonwensen van senioren veelvuldig voorkomen
in visie en beleid. Nu de uitvoering nog!
03. Ter goedkeuring het verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering van 1 april 2019.
Dit verslag wordt overeenkomstig goedgekeurd.
04. Vaststellen begroting voor 2020 en stemming over voorgestelde contributieverhoging.
De penningmeester presenteert de begroting 2020. Speciale aandacht wordt gevraagd voor
twee noodzakelijke verhogingen.
De contributie stijgt naar € 24,00 voor 1 lid en € 46,00 voor echtparen of samenwonenden.
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De kosten bij niet automatische incasso stijgen tot € 1.50 per persoon.
De begroting, inclusief beide verhogingen, wordt door de leden bij acclamatie goedgekeurd.
05. Rondvraag.
Er wordt aandacht gevraagd voor de problemen die ouderen ervaren bij te snelle
digitalisering, zoals bijvoorbeeld in het bankverkeer en bij de Ned. Spoorwegen.
KBO/PCOB vraagt daar landelijk voortdurend en indringend aandacht voor en bereikt vaak
uitstel van digitalisering of handhaving van papieren varianten.
06. Pauze. Gelegenheid voor een drankje.
07. Vertrouwen in eigen zorgverzekeraar.
Aanwezig is de heer Marcel Woudman van Zilveren Kruis die een boeiende presentatie geeft
over het zorgstelsel en de zorgverzekering in het algemeen en over het KBO//PCOB collectief
in het bijzonder.
Er volgt een zeer geanimeerde presentatie/dialoog mede dankzij de deskundigheid en inzet
van de heer Woudman, die in dit onderwerp ook de nodige humor weet te vinden. Een
welgemeend applaus viel hem dan ook ten deel bij de overhandiging van de bon die hij als
dank ontving.
07. Sluiting. De voorzitter sluit deze vergadering pas rond 4 uur door de vele vragen die ook
na afloop van de vergadering nog worden gesteld

KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden van de KBO en PCOB.
Wilt u op de hoogte blijven van het landelijk KBO-PCOB nieuws dan kunt u zich
aanmelden, ga naar https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/ of lees dagelijks het
laatste nieuws op https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/.
Belastingservice
Ieder jaar doen onze leden een beroep op de vrijwilligers van de belastingservice
voor hulp bij de Belastingaangifte en voor het nagaan van de rechten bij Huur- en
Zorgtoeslag. Om deze service te kunnen blijven verlenen zijn wij op zoek naar leden
die zich beschikbaar willen stellen voor dit dankbare werk.
Belastinginvulhulp, is dat iets voor u?
Doet u zelf uw belastingaangifte per computer / laptop?
Helpt u ook weleens anderen met hun aangifte of toeslagen, en vind u dat leuk?
Of, zou u dat wel willen doen maar denkt u: "Daar weet ik nu nog niet genoeg van"?
Nou dat laatste “kennis” daar kunnen wij u bij helpen met een passende training.
Heeft u interesse om namens onze bond vrijwilliger belastinginvulhulp te worden, en
heeft u vrije tijd in de invulperiode (maart - april), meldt u zich aan dan bij secretaris,
telefoon 030-6372035, zij meldt u dan aan bij de coördinator belastingservice.
Heeft u nog vragen of twijfels, vraag dan naar de coördinator belastingservice.
Komt u ons team versterken:
Belastingservice: Van-, Voor- en Door onze leden.
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De Senioren Vraagbaak is er voor U!
U wordt geholpen bij allerlei vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn,
mobiliteit, eenzaamheid, enz.
Zit u met een vraag bv:
•
•
•
•
•
•
•

Kan ik hier blijven wonen?
Hoe kom ik in aanmerking voor woningaanpassing?
Heb ik recht op een U-pas of een WMO vervoerspas waarmee ik met 50% korting
kan reizen met Vervoer Houten?
Ik zit veel alleen thuis. Welke activiteiten zijn er voor mij in Houten?
Ik ben het overzicht kwijt van mijn administratie. Wie kan mij helpen?
Mijn mantelzorgtaken zijn zwaar. Waar kan ik terecht voor ondersteuning?
Wanneer heb ik recht op voordelig reizen met de regiotaxipas?

Voor informatie over deze en vele andere vragen kunt u bij de Senioren Vraagbaak
terecht. U wordt geholpen met het zoeken naar de juiste oplossingen voor uw
persoonlijke situatie. U neemt zelf de beslissingen. Zij werken onafhankelijk en zijn
verplicht uw privacy te beschermen.
De Senioren Vraagbaak is te bereiken op telefoonnummer 06-22023889 of stuur een
mail naar vraagbaak.houten@gmail.com

Wist u dat u op www.kbohouten.nl alle nieuws nog eens rustig kunt nalezen?
B.v. alle informatie over de reizen + de verslagen van reeds gemaakte reizen.
Bij ledenservice vindt u informatie over b.v. hulp bij belastingaangifte en toeslagen
en de namen met telefoonnummers van het bestuur mocht u iets te vragen of te
melden hebben, bij voorbeeld: welk onderwerp wilt u graag in de Algemene
Ledenvergadering aan de orde gesteld zien?
H. Missen
Odijk
Werkhoven
Bunnik
Houten

vrijdag 2 oktober om 10.00 uur
zondag 18 oktober om 9.30 uur
zondag 22 november om 9.30 uur
zondag 29 november om 11.00 uur

Nieuwe leden
Dit jaar hebben wij al afscheid moeten nemen van 18 leden door overlijden. Ook zijn
er diverse leden verhuisd. Daarom zijn wij weer op zoek naar nieuwe leden. Mocht u
iemand weten die daadwerkelijk lid van onze vereniging wordt, dan ontvangt u € 7,00
korting op uw contributie voor 2021. U kunt dit melden bij onze ledenadministrateur:
Ko Vernooij, telefoon 030-6371209`.
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Activiteiten
Zoals u wellicht heeft gemerkt hebben wij al onze activiteiten voor 2020 moeten
annuleren vanwege de coronamaatregelen die voor iedereen in ons land van
toepassing zijn. Het bestuur heeft gemeend u toch een kleine attentie aan te bieden.
Wij zijn met Pim Derks van Restaurant De Engel overeengekomen dat ieder lid een
kopje koffie of thee mag komen drinken met een lekker gebakje op kosten van de
K.B.O. U mag 1 introducé meenemen. Dit aanbod is geldig in de maanden oktober
en november. Vanwege de coronamaatregelen van het restaurant en ter controle van
onze penningmeester zijn wij genoodzaakt u onderstaande waardebon te laten
invullen, welke u dan bij binnenkomst dient in te leveren. Wij hopen dat het u zal
smaken.
*************************************************************************************************

Waardebon voor koffie met gebak bij De Engel in Houten

Naam lid:

Telefoon:

Naam introducé:

Telefoon:

Deze waardebon is geldig in de maanden oktober en november 2020

Aanmeldstrook voor de a.l.v. van 26 oktober 2020 bij De Engel

Naam…………………………………………komt met 1 / 2 personen
Adres…………………………………………
Telefoon……………………………………..
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