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Gebruikmaken van 
 
 
 
 

 
https://bus.sv-hn.nl/ 

 

Mailadres voor vragen en meer info:  

Businfo@Sv-HN.nl 

 

Reserveren  

tussen 18:30 en 19:30 uur 

BEL:  06 505 567 83 

   SvHN     -      ALV 

Algemene Leden Vergadering 

Woensdag 24 april 2019 

Jeugd van Gisteren 

Aanvang 10:00 uur  

(Meer info pagina 7) 

 

De astronomische lente begint in Nederland 
en België op woensdag 20 maart. De lente 
begint op het noordelijk halfrond (meestal) 
op 20 maart en eindigt (meestal) op 21 juni. 
Het begin van de lente (20 of 21 maart) is     
bepaald op basis van een afspraak. 
 
De komende decennia begint de lente altijd op 
20 maart. 

Astronomisch gezien begint de lente als de 
dag en de nacht even lang zijn. Tijdens de   
lente worden de dagen steeds langer. Deze 
lentenachtevening vindt plaats op of rond 21 
maart op het noordelijk halfrond. De zon gaat 
dan door het lentepunt en de dag en de nacht 
zijn ongeveer even lang. De lente eindigt met 
de zomerzonnewende (rond 21 juni). Dat is 
het moment dat de zon het hoogste aan de 
hemel staat. 
               HTTPS://WWW.BELEVEN.ORG/FEEST/LENTE 

Datum: woensdag 20 maart 2019  
Land / gebied: Noordelijk halfrond  

 

Op pagina 7,8,9 en 10 

staat  alle informatie 

voor de ALV 2019. 

     - AGENDA 24-04-19 

     - Jaarverslag 2018 

     - Verslag ALV 2018 

     - Financiën  

         (midden los vel) 

 

 

In de maand april en 

mei  zijn er géén 

SvHN activiteiten    

              op alle christelijke feestdagen.  

 

De Jeugd van Gisteren is dan gesloten. 

HET IS LENTE 
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Op 14 februari hebben wij officieel  afscheid genomen van Ans van Saagsvelt. Nog-

maals heel hartelijk dank voor je inzet en prachtige verhalen. Op pagina 6 meer 

hierover. 

Op 20 maart is de lente al begonnen. Nieuw leven, de knoppen in bomen en struiken komen uit. De 

vogels  fluiten er op los. Een ieder krijgt weer een vrolijk gevoel na de donkere sombere dagen. 

In het infoblad weer veel info o.a. over de Algemene Leden Vergadering en natuurlijk de bijdrage 

van Floor. 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

                                                                                               N���n� �e� �edac��e�e��.  

 

Heeft u ook een bijdrage, stuur dit dan naar redactie-meersenioren@sv-hn.nl 

Op onze website sv-hn.nl menu activiteiten ziet u ook informatie activiteiten in de HLMRMEER 

v�� ��  

R��AC�IE 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

Het bestuur  van de Seniorenvereniging Haarlem-
mermeer-Noord wil middels dit schrijven haar      
leden informeren betreffende de gang van zaken 
binnen het bestuur maar ook binnen de verschillen-
de groepsactiviteiten. 
 

Ten eerste verheugt het ons u te kunnen mededelen 
dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden 
tussen het bestuur van de Stichting “De Jeugd van 
Gisteren”  en de gemeente inzake het op 1 juni a.s. 
aflopende huurcontract van het gebouw, met als  
resultaat dat de gemeente te kennen heeft gegeven 
het opstalrecht voor het gebouw aan de Beemster-
straat per 1 juni te verlengen voor een periode van     
5 jaar. 
Dat wil dus zeggen dat tot 1 juni 2024 het gebouw           
“De Jeugd van Gisteren” als ontmoetingsplek voor    
senioren gewaarborgd is. Na deze 5-jarige periode 
moet wederom worden bezien wat de gemeente 
voor ogen heeft met de omgeving waar het gebouw 
staat en of het contract weer voor een periode van     
5 jaar zal worden verlengd. 
Echter, aan de verlenging zijn financiële consequen-
ties verbonden en daarover gaat het bestuur van de       
Stichting zich de komende tijd beraden. 
Begin mei zullen wij, het bestuur van de SvHN, dan te 
horen krijgen welke financiële gevolgen dit heeft 
voor onze vereniging als huurder. 

 

Op maandag 4 maart jl. is ons belasting hulpteam,     
onder bezielende leiding van mevrouw Tony Mulder,  
weer begonnen met het doen van de belasting aan-
giftes over het jaar 2018 voor onze leden. Vier maan-
dagen lang zat het team voor u klaar en hebben zij 
onvermoeibaar alles voor u ingevuld. Wij danken het 
team hartelijk voor hun geweldige inzet.  De belang-
stelling was, zoals altijd, bijzonder groot. 
 

De biljartclub heeft vanaf maandag 11 maart zijn    
dagelijkse biljartmiddag twee weken lang moeten 
missen vanwege groot onderhoud aan de biljart-
tafels. Inmiddels zijn de tafels gerepareerd en        
teruggeplaatst en kunnen de biljarters weer dage-
lijks volop genieten van hun partijen. 
 

Het zal u niet zijn ontgaan dat ons infoblad             
“Meer-Senioren” eens in de twee maanden uitkomt. 
Wel kunt u iedere maand via onze website  
(www.Sv-HN.nl) allerlei nieuwe info lezen. 
 

Krijgt u ons infoblad alleen digitaal en heeft u moeite 
met het online lezen ervan? Laat u dat dan alstublieft 
aan onze ledenadministratie weten. Dan zorgen zij 
ervoor dat u het blad ook in bus krijgt. 
 
                                                                      [������� �� ������ 3]  
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Dinsdag 9 april  

naar Sanz. Jan.v. Goyenstraat 31 in Heemstede 

Woensdag 24 april  
naar de Parel, Leimuiderdijk 364, Leimuiderbrug 

 

Donderdag 9 mei  
naar Bar Bistro Joseph, Hoofdweg 728 in Hoofddorp 

Vrijdag 24 mei  
naar Proef en Meer ( voorheen Welkom Thuis )  

Stommeerweg 91 in Aalsmeer 

 
Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag 

 naar de Molenplas, Waertmolenpad 1  
in Haarlem ( Schalkwijk ) 

Maandag 24 juni  
naar Massada, Handelplein 1 in Nieuw Vennep 

 

       Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

 023 56 391 24  ��  06 20 341 252 

        [K��� ���� ���� ���� �� ���.S�-HN.��] 

Informa�e E E T C L U B 
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17 APRIL ‘19 

Gewijzigde aanvangstijd!!!! 

Aanvangstijd 13.00 uur 
Zaal open 12.00 uur 

“De Jeugd van Gisteren” 

-KIENEN 

15 MEI ‘19 

           Aanvangstijd 13.30 uur      

               Zaal open 12.30 uur 

          “De Jeugd van Gisteren” 

In ons vorige infoblad hebben wij een oproep               
geplaatst voor een ICT'er. Dat is iemand die goed over-
weg kan met de computer, en met name met de        
software ervan. Helaas heeft niemand hier op gerea-
geerd. Daarom doet het bestuur wederom een        
dringende oproep aan die lezers van ons blad die goed 
met de computer om kunnen gaan om te reageren. 
 

De cursus filosofie zal wegens te weinig deelnemers 
geen derde keer meer gegeven worden. 
 

Het is in het vorige blad al genoemd, maar het bestuur 
wil u nogmaals wijzen op de jaarlijkse ALV (Algemene 
Leden Vergadering) die dit jaar gepland staat op 
woensdag 24 april 2019. Aanvang: 10.00 uur.  
Noteert u deze datum alstublieft in uw agenda.            
Het bestuur hoopt u allen op deze dag te mogen         
begroeten. 
Heeft u iets op- of aan te merken, is er iets waarvan u 
vindt dat het niet goed loopt, u kunt dan de gelegen-
heid te baat nemen om dat kenbaar te maken. 
 
Tot ziens op woensdag 24 april! 

[������� ��� ������ 2] ������ ��� �������  
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WOORDZOEKER 2018-11 

BEKIJK OP ONZE WEBSITE 

DE PAGINA MET KORTING 

DE OVERGEBLEVEN 8 LETTERS  VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U ONDERAAN OP PAGINA 13 

DOOR : JAN TERPOORTEN 

Diverse 
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S����� � ��� �������������������� ��, ��� �.�., 
������� ��� ���� �� ������� �� ���� ��� ����-
�������� ������� �� ��� ������ �� �� ������. 
Verstuur per post aan:  
Seniorenvereniging HN Ledenadministratie  
Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. 

CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP.















Basis lid (donateur)  
     �������� € 10,- p.p. p.j. 
 
BA lid (Basis + Activiteiten) 
     �������� € 25,- p.p. p.j. 
 
BB (Basis + Activiteiten en Biljarten)  
     �������� €35,-. p.p. p.j. 

Meer informatie op onze website 
https://sv-hn.nl/leden-administratie 

D��.—M�. * (*��������� ��� ���� ��� ���������� ��) 

V���������� �� ����: 

 

G������� �����: _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

A����:    (S����� ��. �������� �� W���) 

 

 

 

[_] I� ���� B���� ��� (��������) € 10,= 

[_] I� ���� B���� ��� ���� ������������ € 25,= 

[_] I� ���� B���� ��� ���� ������������/B�������� € 35,= 

 X ����� ��� ��� ��� ���������� ��     

T������� ��.: 

M����� ��: 

M��������: 

W��� � ��� INFOBLAD ��������� �� �� 

[_] B��������� �� [_] D������� (��������� �� ����������) 

�.�.�. �� �������������� 

������������ �������       [JA / NEE *] 

B����������� �.�.�. ������������ �������:  

���� NL _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
��� ���� ���: 

 

       ____________________________________ 
 

H�� ������ ��� ����������� ��� ������ ������������  

€ _____,___                   D���� _ _ - _ _ - 20 _ _ 

 
H�����������: 

[_] �� �� ������� ��� ���������� ��� �������� 

I.�.�. ��������� �������: 

B�� ����� ��������������� ���� � ��? 

[F04] 

LID WORDEN? 
LedenAdmin@Sv-HN.nl  

AANMELDINGSFORMULIER SvHN 



 

 

 

 

 

 

Op 14 februari hebben wij afscheid genomen van  Ans 

van Saagsvelt. Ans gaat het komende jaar verhuizen 

naar Vlissingen waar ook meer familie van haar 

woont. 

Ans heeft voor ons diverse prachtige verhalen          

geschreven. 

Het begon met het inventariseren van alle SvHN      

activiteiten om daarna er een mooi verhaal van ma-

ken. Zo waren er 11 verhalen  te lezen in ons infoblad 

en nog steeds op onze website [https://sv-hn.nl/

activiteiten/verhalen  

Daarna is Ans begonnen met  het interviewen van  

leden van het bestuur en verschillende leden die in 

het verleden en heden belangrijk zijn/waren voor     

onze vereniging.  Als ‘Interview van de maand” heeft 

Ans als laatste ons meegenomen hoe een vrijwilliger 

bij een bepaalde organisatie terecht kwam en waar 

om.  

De interviews zijn te lezen op onze website. 

https://sv-hn.nl/activiteiten/interview  
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Programma  april  2019 

7 april 14.00 uur  

Badhoevedorp Het Dorpshuis 

Ierse muziek door de band Mind the Midges 

14 april 14.00 uur  

Weteringbrug Dorpshuis De Kern, Lisserweg 1a 

‘Retourtje Parijs’, liedjes en een praatje door zanger/

accordeonist  Hans de Cock 

22 april (2e Paasdag) 14.00 uur  

ZWANENBURG Cultureel Centrum De Olm 

De Schakel met nostalgische Amsterdamse liederen 

28 april 14.00 uur  

NIEUW-VENNEP Gebouw van Pier K 

Trio ‘t Gevolg met verrassende, traditionele muziek uit 

alle windstreken 

De toegangsprijs bedraagt € 5,00, inclusief een kopje 
koffie of thee. Toegangskaarten kunnen gereserveerd 
worden op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde 
op telefoonnummer 023 – 5698873. Ook een rit heen en 
terug met RegioRijder is dan te bestellen. 
 
 
********************************************************* 
Van mei tot en met september zijn er geen voorstellin-
gen van het Zondagmiddagpodium en in oktober     
starten we weer met een nieuw programma voor het      
seizoen 2019- 2020. 

In september zal het programma voor het najaar weer 
klaar zijn en komen we bij u terug.  Wij wensen u een 
fijne zomer toe. 

PR zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 

D��� B��������� ����������� ��� ������ 

������� ��� A�� ��� S��������  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019. 
 

            Woensdag 24 april 2019. 
                Deur open om 09.30 uur                                -           Aanvang vergadering om 10.00 uur. 

 Gebouw Jeugd van Gisteren                     -          Beemsterstraat 4 Hoofddorp. 
 

Agenda ALV 24-april-2019. 
 

Opening. 
Vaststellen agenda. 
Mededelingen. 
In en Uitgaande post. 
Verslag vergadering 28-03-2018. 
Jaarverslag 2018. 
Financiën. 

                 – Jaarverslag 2018. 
                 – Begroting 2019. 
                 – Verslag kascontrolecommissie. 

         – Aanstellen kascontrolecommissie 2019. 
Bestuurssamenstelling. 

                  – Toelichting bestuur. 
                 – Akkoord bestuurssamenstelling door ALV. 

Reserve. 
Rondvraag. 
Sluiting. 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit  
de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 
 Voorzitter  :                             Christine Veling. 
 Secretaris :                             Rien Haak. 
 Penningmeester :             Henk Zijlmans.  
                                                    (termijn afgelopen,/herkiesbaar ) 
   
Ledenadministratie :     Ans Terpoorten-Lauret. 
 
Zorg en welzijn, belangenbehartiging:      
                                                             Floor Calandt  
                                           (termijn afgelopen/niet herkiesbaar ) 
 
PR en vormgeving :          Henk P. van der Werf  
          (is gestopt als bestuurslid , blijft  functies vervullen) 
       

JAARVERSLAG 2018—SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NOORD. 
 
Dit is het derde volledige jaar van onze vereniging. Er is weer veel gebeurd en er hebben veel activiteiten plaats 
gevonden. 
 
Het aantal leden bleef gehandhaafd rond 1.100. 
De computerlessen werden definitief gestopt, ook de hobbyclub werd beëindigd. 
Er werd gestart met een cursus Thai Chi en begonnen met een cursus filosofie. 
 
Op 25 mei is de nieuwe privacywet AVG ingevoerd. De vereniging heeft een protocol  opgesteld om aan alle regels 
ter zake te voldoen. De privacy van de persoonlijke gegevens is daarmede gewaarborgd. 
In mei is een activiteitenboekje uitgegeven voor informatie over de vereniging in de Senioren-Bus, bij de  ge-
meente, bibliotheek etc. 

Door: R��� H��� 

����������@��-��.�� 

[vervolg op pagina 8] 
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Per 1 juli is de website sv-hn.nl in een nieuw jasje gestoken. 
 
Ook werd dit jaar twee keer een  autorijtest voor ouderen vanaf 60 jaar georganiseerd opgezet door Veilig           
Verkeer Nederland. De cursussen waren volgeboekt. 
Op 30 augustus is een bijeenkomst georganiseerd met onze vrijwilligers in plaats van de jaarlijkse lunch. Hierin 
zijn diverse onderwerpen besproken  zoals de AVG. De vrijwilligers ontvingen een cadeaubon van 15 euro als 
waardering voor hun inzet. 
 
Vanaf   juni 2018 verschijnt ons blad zes maal per jaar in plaats van maandelijks. Een en ander levert een aan-
zienlijke kosten besparing op. 
 
Het huurcontract van de bus is met een jaar verlengd tot 1 september 2019. Dit betreft alleen de verzekering.     
Voldoende reclame op de bus is nog steeds een probleem.  De bus blijft dus rijden. 
 
In het najaar zijn twee bestuursleden om persoonlijke redenen gestopt. De heer Henk v.d. Werf blijft wel als       
redacteur van ons infoblad en beheerder van onze websites. Mevrouw Inge Welman is met alle activiteiten ge-
stopt. Mevrouw Christine Veling neemt de functie waar van coördinator activiteiten. 
 
In 2019 loopt het huurcontract ( retributierecht ) van de JVG met de gemeente af. Wij moeten het resultaat van dit 
overleg afwachten. 
 
Wij zijn ook het jaar 2019 met enthousiasme van start gegaan. 

[vervolg van pagina 7 JAARVERSLAG 2018] 

 

  

Verslag Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2018. 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. 
Hierna worden in een minuut stilte alle leden herdacht, die dit jaar zijn overleden. 
Yvonne v.d. Berg, sociaal makelaar bij de Stichting Meerwaarde wordt voorgesteld.  
Zij krijgt de gelegenheid om iets over haar werk te vertellen en wat zij voor ouderen kan betekenen. 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Ineke v.d. Geest, mevrouw Terstegen    
mevrouw van Saesvelt, mevrouw Brands en de heer Versteegh 
Er zijn 49 leden aanwezig. 

4. In en uitgaande post. 
Uitnodiging aan een  aantal vrijwilligers, die gestopt zijn , om deze vergadering bij te wonen    
om ze te bedanken voor  hun inzet. 

5. Verslag vergadering 01-03-2017. 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

6. Jaarverslag 2017 
Het verslag wordt eveneens ongewijzigd goedgekeurd. 

7. Financiën. 
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag en de begroting.   
De heer Faber vraagt naar de opbrengst van het kienen. Na enige toelichting wordt besloten 
een en ander na afloop verder te bespreken. 

Door: R��� H��� 

����������@��-��.�� 

[VERVOLG OP PAGINA 9]  
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[Vervolg  pagina 8 “Verslag Algemene Ledenvergadering “] 

 

Mevrouw Diny Bloemendal doet een verzoek tot een bijdrage aan het solidariteitsfonds. 
De bus is duur maar zal blijven rijden. 
De kascommissie verklaart zich akkoord met de jaarstukken. .Er wordt decharge verleend 
aan de penningmeester. Hiermede zijn de financiële jaarstukken en de begroting 2019 goedgekeurd. 
De kascontrolecommissie voor de ALV in 2019 zal bestaan uit mevrouw Boon, mevrouw Rijpkema en        
reserve mevrouw Sehlhoff. 

8. Wijziging Huishoudelijk reglement. 
- Voorgesteld wordt artikel 13 van het reglement te wijzigen zodanig, dat besluiten in de ALV worden   
genomen met meerderheid van stemmen. Hetgeen dan overeenkomt met wat in de statuten is vermeld. 
- Inzake artikel 3 over de ledenpas wordt voorgesteld de tekst als volgt aan te passen. “Ieder lid ontvangt 
een ledenpas met daarop de uiterlijke geldigheidsdatum.” 
- In artikel 12 dient het woord afdelingsbestuurders te worden vervangen door bestuurders. 
De voorstellen worden met algemene stemmen goedgekeurd.  

8. Bestuursverkiezing. 
De voorzitter stelt Inge Welman voor als nieuw bestuurslid met de functie van coördinator  activiteiten en 
geeft een korte toelichting. De vergadering gaat akkoord met de benoeming.  
Floor Calandt gaat nog een jaar door  en vraagt nogmaals om een opvolger vanuit de leden.  
De vergadering keurt de bestuurssamenstelling goed. 

9. Reserve. 
Dit agendapunt wordt verder niet gebruikt. 

10. Rondvraag. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de gevolgen van het aflopen van het opstalrecht met de  
gemeente. De voorzitter laat weten dat volgend jaar het opstalrecht vervalt, wij huren de ruimte van de St. 
Jeugd van Gisteren. De JVG zal te horen krijgen hoe en op welke wijze het contract verlengd wordt. 
Dit overleg met de gemeente moet door ons worden afgewacht. Mevrouw Tineke Peperkoorn, voorzitter 
van De Stichting JVG geeft een korte toelichting en meldt dat de SVHN in haar publicaties de situatie niet 
geheel juist heeft weergegeven. Hierover zal verder overleg plaatsvinden. Zij schetst de geschiedenis van 
de verhuur en deelt mee dat het opstalrecht na 30 jaar zeker verhoogd zal worden. De bestemming voor 
ouderen zal gehandhaafd worden. Volgend jaar zullen de consequenties bekend zijn. 
Het lidmaatschap van de vereniging zal bij activiteiten via de pasjes worden gecontroleerd. 
De vergadering geeft de voorkeur aan een vrijwilligersmiddag in plaats van een cadeaubon. 

11. Sluiting.  
Er wordt afscheid genomen van een viertal vrijwilligers, die afgelopen jaar gestopt zijn. Zij ontvingen een 
cadeaubon en een bloemetje als dank voor hun inzet in vele jaren. 
Alle aanwezigen krijgen een tas en sleutelhanger aangeboden 
De vergadering uit zijn waardering voor het werk van het bestuur. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
 
                                                                                                               **************** 

          Na afloop houdt mevrouw Yvonne v.d. Berg van de Stichting Meerwaarde een inleiding over haar werk als 
          sociaal makelaar. Tenslotte kunnen er nog vragen  worden gesteld.        

SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 
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Betaling contributie door de ZELF betaler. 

 

Het bestuur had het idee dat in het 4e jaar van het bestaan van de SvHN wel  
duidelijk zou zijn wat de mogelijkheden en wensen zijn ten aanzien  

van de contributie betaling. 

Mogelijkheden:  
A. U laat alles regelen door de penningmeester middels automatische incasso 
B. U betaalt ZELF uw contributie 
Wensen: 
1. U kiest bij voorkeur voor mogelijkheid A 
2. U krijgt als ZELF betaler 2 maanden de tijd om uw  contributie te betalen. 
 Betaling jaarlijks tussen 1 december en 31 januari. 

 

De praktijk is dat in 2019 slechts 38 % van de 340  ZELF betalers  
ook werkelijk aan deze wensen voldeed. 

Door: H��� Z������� 

��������������@��-��.�� CONTRIBUTIE 2019 

 
U dient, als nog niet betalende ZELF betaler,  

uw contributie zo snel mogelijk over te maken op: 

 
Seniorenvereniging Haarlemmermeer-N 

IBAN nr.:  NL50 RABO 0307 9707 60 

Onder vermelding van “ Contributie 2019” 
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In onze nieuwsbrief van maart 2019 is uitgebreid aandacht besteed aan de, met ingang van 2019, gewijzigde    
eigen bijdrage regeling ten aanzien van voorzieningen verstrekt vanuit de Wmo  (Wet maatschappelijke onder-
steuning). Daarbij werd verwezen naar de invoering van een Wmo-abonnement, wat er voor zorgt dat Wmo-
voorzieningen ook betaalbaar blijven voor de cliënt met meerdere zorgkosten. Tot eind 2018 werd de eigen    
bijdrage nog berekend naar inkomen en de spaarcentjes, wat vanwege de stapeling van zorgkosten, voor vele 
ouderen en mensen met een chronische ziekte een enorme aderlating betekende. Met het, per 1 januari 2019, in 
gevoerde Wmo-abonnement betaalt iedere cliënt, ongeacht inkomen of vermogen en de aard of vorm van de 
voorziening, 17,50 Euro per periode van vier weken. Een verbetering wat voor mensen met meerdere kosten 
ten gevolge van ziekte of handicap meer dan welkom zal zijn. Heeft u deze uitleg gemist, dan is het alsnog de 
moeite waard om deze te raadplegen. Kijk hiervoor op de website van de Sv-HN  (www.sv-hn.nl) en klik op:   
“Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen van maart 2019.” 
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Behoudens het Wmo-abonnement veranderen er in 2019 meerdere met de zorg verband houdende aangele-
genheden. Daar wordt, zoals toegezegd, in dit artikeltje nader op ingegaan: 

Lagere eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). 

De wet langdurige zorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die continu 24 uur per dag van 
zorg en toezicht afhankelijk zijn, ongeacht of dit in een verpleeghuis of via de zorg aan huis wordt verzorgd. 
Voor cliënten met een eigen vermogen gaat daarbij de eigen bijdrage voor de Wlz omlaag, vanwege de in 2019 
door te voeren verlaging van de inkomensbijtelling van 8% naar 4%. Onderscheid wordt hierbij wel gemaakt 
tussen de periodes van hoge en lage eigen bijdrage, waarbij de hoge bijdrage in 2019 al na 4 maanden langduri-
ge zorg in gaat. Dit was tot eind 2018 nog 6 maanden. Wilt u zelf uw eigen bijdrage berekenen, dan kan dit via 
www.hetcak.nl     

Eigen bijdrage medicijnen krijgt een maximum. 

Medicijnen en zorgkosten worden vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraar vergoed, al dient 
men per persoon daaraan wel mee te betalen via een eigen risico van 385 Euro per jaar. Daarnaast is er echter 
ook sprake van medicijnen waarvoor een deel van de kostprijs door u betaald dient te worden. Met ingang van 
2019 bedraagt de eigen bijdrage voor deze medicijnen  uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem maximaal 
250 Euro per persoon per jaar. Dit voorkomt een onbeheersbare stapeling van zorgkosten, waarvan vooral 
chronisch zieken de dupe waren. Tot eind 2018 gold hiervoor geen maximum, dus ook hier is er sprake van een 
aanmerkelijke verbetering.  

Eigen bijdrage  medicijnen via uw zorgverzekeraar.   

Met ingang van 1 januari 2019 behoeft er voor medicijnen voorgeschreven door de zorgverzekeraar geen eigen 
bijdrage meer betaald te worden aan de balie van de apotheek. Aan de balie wordt u meegedeeld voor welke 
medicijnen u een eigen bijdrage verschuldigd bent en geeft dit vervolgens door naar de zorgverzekeraar. Enige 
tijd daarna krijgt u de rekening toegestuurd en kan u de verschuldigde eigen bijdrage naar de zorgverzekeraar 
overmaken. Heeft u in het totaal op deze wijze 250 Euro naar de zorgverzekeraar overgemaakt, dan heeft u aan 
de jaarlijks verschuldigde eigen bijdrage voldaan en bent u voor het rest van dat jaar geen eigen bijdrage voor 
deze medicijnen meer verschuldigd. Verwar deze regeling echter niet met de eigen bijdrage van 385 Euro die u 
verschuldigd bent, als aanvulling op het basispakket van de ziektekostenverzekering.   

Wijzigingen ten opzichte van de zorgtoeslag. 

De  maandelijks uitgekeerde zorgtoeslag zal iets verhoogd worden en om voor deze zorgtoeslag in aanmer-
king te komen, moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden:   



 
Zonder toeslagpartner mag uw jaarinkomen in 2019 maximaal  29.562 Euro bedragen en met een toeslagpartner 
37.885 Euro. Daarnaast mag u in 2019 als alleenstaande ( zonder toeslagpartner) over een vermogen van       
maximaal 114.776 Euro beschikken en met een toeslagpartner over maximaal 145.136 Euro. Voldoet u aan deze   
eisen en verkrijgt u onverhoopt nog geen Zorgtoeslag, vraag deze dan zo snel mogelijk bij de belastingdienst aan. 

Doorgevoerde veranderingen in het basispakket van de ziektekosten verzekering. 

De zorgverzekeraars hebben de prijs  van het basispakket voor 2019 met 6 tot 10% verhoogd, maar dat zal u        
ondertussen al bemerkt hebben. Nieuw in het basispakket is de vergoeding voor de gecombineerde Leefstijl   
Interventie, een tweejarig programma afgestemd op het verkrijgen en behouden van een gezonde leefwijze voor 
mensen met een overgewicht. De vergoeding voor het zittend ziekenvervoer wordt in 2019 verhoogd, niet alleen 
voor het vervoer naar een behandeling maar ook ten behoeve van consulten en controles verbonden aan de    
desbetreffende behandeling. Het vervoer van en naar dagbehandelingen of een opvang in groepsverband, blijft 
behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Informeer rechtstreeks bij uw gemeente van inwoning in 
hoeverre u daarvoor in aanmerking kunt komen. Daarnaast wordt de oefentherapie voor mensen met een      
longziekte (COPD) vanaf 1 januari 2019 vergoed van de eerste tot en met de twintigste behandeling. Tot besluit 
volgt de vermelding dat met ingang van 2019, paracetamol en vitaminen D, niet meer vanuit het basispakket     
vergoed zullen worden, men zal dat voor eigen rekening moeten aanschaffen. Wij raden u aan om daarbij op de 
prijsverschillen tussen drogisterijen en apotheken te letten. U bent aan geen van beide gebonden maar de prijs-
verschillen kunnen enorm zijn. 

Resumé: 
 
Voor 2019 staan er dus vele van belang zijnde veranderingen in het zorgpakket geprogrammeerd, maar buiten de 
opsomming van al deze veranderingen is door mij ook nagegaan hoe er tot op heden landelijk op al die verande-
ringen wordt gereageerd en dat geeft toch een sterk wisselend beeld van zorg en tevredenheid. Zorgen maakt 
men zich over de betaalbaarheid voor de gemeenten ten opzichte van het werken met het Wmo-abonnement. 
Kan men dit wel waar maken, zonder op grote schaal te beknotten op het toekennen van Wmo-voorzieningen en 
gaat dit dan niet juist de client met de minste betaalkracht het hardste treffen? Voorts zijn er ook signalen       
hoorbaar dat er gemeenten zijn die aangeven het Wmo- abonnement niet in te voeren. Op zich kan dat niet want 
gemeenten zijn er juist toe verplicht, zeer waarschijnlijk gaat de nationale ombudsman het hier nog flink druk 
mee krijgen. Buiten dit voorgaande voelen Wlz-cliënten zich duidelijk achtergesteld om dat voor hun geen soort 
Wmo-abonnement afgesloten wordt, terwijl ook zij zwaar gebukt gaan onder de betaling van de eigen bijdrage. 
Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat het laatste woord over de  eigen bijdrage in de zorg voor 2019 nog lang 
niet gesproken zal zijn. 
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De oplossing van de  woordzoeker  

 2018-11 is (TROEFZES ) 

Ons infoblad komt om de twee maanden uit 

�������� ������� ����� JUNI 2019 . 



MET SPOED GEZOCHT! 
Wegens stoppen met werkzaamheden, 

zoeken wij met spoed naar  iemand die 

de Financiële– en Ledenadministratie 

kan ondersteunen op ICT gebied.  

Het gaat om het softwarepakket PolderSoft. 

Dit pakket is t.b.v.  Leden– en financiële administratie.  

De gegevens worden verwerkt door ledenadministratie 

en de penningmeester. 

Werkzaamheden zijn: eenvoudig onderhoud en het        

maken van query overzichten  voor betalingen en leden-

bestand. 

Ook, met gebruikmaken van het administratiepakket, 

brieven en ledenpasjes printen en verzenden. 

Heeft u affiniteit met ICT en kunt u query’s maken, vraag 

dan meer informatie op bij  Henk P. vd Werf via 

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL 
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VACATURES  bij SvHN  

* SvHN  is ook opzoek naar een nieuwe  

Coördinator  Activiteiten en tevens bestuurslid. 

Informatie via VOORZITTER@SV-HN. NL 

* SvHN  is opzoek naar een geschikte kandidaat voor 

de functie van PR en Vormgeving, tevens bestuurslid.  

Informatie via SECRETARIS@SV-HN. NL 

VOOR OUDEREN VANAF 
60 JAAR. 

 

 
Ook dit jaar organiseert  SVHN 
in samenwerking met Veilig 

Verkeer Nederland (VVN ) weer een cursus op twee 
woensdagen, namelijk 5 juni en 26 juni van 09.00 uur tot 
12.00 uur. Je moet dus beide woensdagen aanwezig kun-
nen zijn. 
 
Het programma is als volgt: 
De eerste ochtend wordt de theorie behandeld aan de 
hand van een naslagboek, dat bij aanvang wordt uitge-
reikt. 
De tweede ochtend wordt de theorie via vragen en ant-
woorden toegelicht. Na afloop van de cursus ontvangt u 
een certificaat. Dit is een training, waarbij je rijbewijs 
niet ter discussie staat. 
 
Tevens is er gelegenheid om tussen 5 juni en 26 juni, in je 
eigen auto, je rijvaardigheid te laten testen. U kunt hier 
op de eerste ochtend een afspraak over maken met de 
rijinstructeur. Speciaal opgeleide rijinstructeurs rijden 
mee en bespreken na afloop het verloop hiervan. Je 
wordt thuis opgehaald en ook weer teruggebracht. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
De cursus wordt gegeven in ons gebouw de Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 2132 ZB Hoofddorp. 
Er is veel interesse voor de cursus, wacht niet te lang 
met aanmelden, uiterlijk tot 22 mei aanstaande bij: 
  
Rien Haak, 
Telefoon 023 5611625 
email:  haak.rien@gmail.com 
 
onder vermelding van:  
voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats,  
telefoonnummer en geboortedatum. 
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Maandag Activiteiten: Begeleiders:  

vanaf 10:00 Tekenen en Schilderen  Hetty Borregana-Woudstra 56 17 887 

vanaf 13:30 Rummikub Iet Kuiper– van Groningen 56 41 171  

Dinsdag    

vanaf 09:00 Tekenen en Schilderen Lenie de Smeth 

Marjan van Dijk 

56 17 262 

56 39 813 

vanaf 12:30 Bridge  Corien Schultze Kool  

Joke van Veen        

56 11 815 

56 12 040  

Woensdag    

vanaf 13:30 * Sjoelen Dhr. van Diest 

Suze van Dijk  

56 10 375 

88 81 023 

vanaf 13:30 * Koersbal Arie Neeleman 

Cor Oosterhuis 

56 35 170 

56 24 050 

vanaf 13:30 Kienen  

3e woensdag v.d. maand 

Anneke Bouwman 56 25 003  

 (*) Deze activiteiten gaan niet door op de kien-middagen  

vanaf  14:00 Jeu de Boules 

(Beetslaan t.h.v. nr. 134) 

Henk Korthals 56 17 994 

Donderdag    

vanaf 13:00 

tot 14:30 

Bowlen bij Claus 

€ 7,= incl. koffie/thee 

Op de 1e donderdag vd. mnd.   

vanaf 13:30 

tot 16:30  

Klaverjassen Ria en Wim Huijsmans 55 81 345 

vanaf 14:00 Jeu de Boules 

(Beetslaan t.h.v. nr. 134) 

Henk Korthals 56 17 994 

Vrijdag    

vanaf 12:30 Bridge Lies en Piet Zoeteman   56 22 698 

Alle doorde-

weekse  dagen. 

vanaf 12:30 

* Biljarten Folkert Weiland  0627320522  

9e en 24e 

van de maand 

UIT ETEN 

(Neem eerst contact op!) 

Nan Kerkman (0620341252) 

Diana van den Ban 

56 39  124 

56 30 905 

Donderdag-

ochtend    

Wandelen   

(Neem eerst contact op!) 

Diana van den Ban 56 30 905 

 Museumbezoek vacant  

ALGEMEEN COORDINATOR 

ACTIVITEITEN 

VACATURE  

 

 Wonen, Zorg & Welzijn 

Floor Calandt 

ZORG-WELZIJN@SV-HN .NL  

 Advertenties in INFOBLAD 

Henk Zijlmans 

ADVERTENTIES@SV-HN.NL   

 Senioren BUS 

Ton Versteeg 

BUSINFO@SV-HN.NL  

 Reclame op de Bus 

VACANT (Info Henk Zijlmans) 

BUSRECLAME@SV-HN.NL  

 Belasting hulpteam 

Tony Mulder 

023 56 35 563  

 Het Solidariteitsfonds  Senioren BUS 

Henk Zijlmans (penningmeester) 

INFO WWW.BUS.SV-HN.NL 

 Bezorgteam 

Jan Terpoorten (06 446 711 46) 

BEZORGING@SV-HN .NL 

 Redactieteam “MEER SENIOREN” 

- Diny Bloemendal 

- Henk van der Werf  (06 391 434 09) 

  

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL   

ACTIVITEITENOVERZICHT. COMMISSIES / Coördinator 

Uitgave :                           Even maanden (6x pj.) 

Ontwerp/opmaak : HPW Production 

Druk :                                  BLADNL 

 

UW BIJDRAGE VOOR ONS    

INFOBLAD GRAAG VOOR DE    

15E VAN DE ONEVEN MAAND NAAR    

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL.  

 

WWW.SV-HN.NL 

WWW.BUS.SV-HN.NL 



Voorzitter : 

Christine Veling 

VOORZITTER@SV-HN.NL  

023-56 51 138 

Secretaris: 

Rien Haak 

SECRETARIS@SV-HN.NL     

023-56 11 625 

Penningmeester: 

Henk Zijlmans 

PENNINGMEESTER@SV-HN.NL    

023-55 81 012 

Ledenadministratie: 

Ans Terpoorten-Lauret 

LEDENADMIN@SV-HN.NL    

06 436 285 50  TUSSEN 18 EN 19 UUR 

Zorg & Welzijn: 

Floor Calandt 

ZORG-WELZIJN@SV-HN.NL      

023-56 25 506 

Coördinator Activiteiten: 

                        VACANT 

 

              VACANT 

PR en vormgeving: 

                        VACANT 

              

              VACANT 
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MAIL: 

 INFORMATIE@SV-HN.NL 

BRIEVENBUS: 

                    GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN [TELEFOON: 023-56 42 993] 

PER POST: 

                    SENIORENVERENIGING HLMRMEER NOORD 

                    BEEMSTERSTRAAT 4, 2131 ZB HOOFDDORP 

BANKREKENING: 

NL50 RABO 0307 9707 60 

T.N.V.  SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NRD 

                 

                      www.Sv-HN.nl  /  www.Bus.Sv-hn.nl 

[I����������� K�K A��������: 647 740 74] 

INFOBLAD “MEER - SENIOREN” 

REDACTIE TEAM MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL 

 

 VOLGENDE UITGAVE BEGIN JUNI 2019 

Wij hebben allemaal  

iets gekregen waarmee  

wij anderen  

gelukkig kunnen maken 


