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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 

HET IS LENTE 

INHOUD: 
02 Namens het BESTUUR 

03 Vacature bij SvHN 

04 Informatiemarkt 2019 

04 van de Penningmeester 

05 LID WORDEN 

06 Hulp mantelzorgers 

08 Sociëteit Badhoevedorp 

10 Woordzoeker 

11/12 Bijdrage van Floor Calandt 

16-Gegevens SvHN 

OOK HET NAJAAR GEEFT PRACHTIGE NATUUR MOMENTEN WAAR JE GEWELDIG VAN KAN GENIETEN. 
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Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

Wanneer u dit infoblad ontvangt is de zomer allang 

voorbij en zitten we alweer in oktober. 
Wij hopen van harte dat u de beide hittegolven goed 
heeft doorstaan. 
 

Het bestuur van de SvHN heeft dit jaar voor het eerst 
een soort zomerreces gehouden, dat wil zeggen dat 
zij in  de maand juli niet heeft vergaderd. De activitei-
ten in het gebouw De Jeugd van Gisteren zijn onver-
minderd doorgegaan. 
 

Dan graag uw aandacht voor het volgende. 
 

Wellicht maakt een aantal van u gebruik van De   
Voucherregeling Huishoudelijke Hulp Toelage. 
Zoals reeds eerder vermeld hebben de SvHN en de 
SvHZ een goed samenwerkingsverband opgebouwd 
met de beide afdelingen van de landelijke ouderen-
bonden KBO, de PCOB. We zijn begin dit jaar een  
aantal keren bij elkaar geweest om te bespreken hoe 
wij onze zorg over het aflopen van de voucher       
regeling voor huishoudelijke hulp voor kwetsbare 
ouderen, gehandicapten en andere hulpbehoevende 
inwoners van Haarlemmermeer eind 2019 aan de  
politiek kenbaar konden maken. 
Ons streven was om nog voor het zomerreces van de 
gemeente een gesprek te hebben met de verantwoor-
delijke wethouder van Zorg en Welzijn, mw. Mieke 
Booij. Uiteindelijk hebben we op  12 september j.l.  een 
overleg met haar gehad. 
Tijdens het gesprek is gebleken hoe ingewikkeld deze 
materie is. Ik zal dan ook trachten het zo eenvoudig 
mogelijk voor u te schetsen. 
 

De voucherregeling Huishoudelijke Hulp toelage is 
een overgangsregeling voor inwoners van Haarlem-
mermeer die onder de oude WMO (van voor 2015) een 
indicatie hadden voor hulp bij het huishouden en on-
der de WMO 2015 niet meer. Met het raadsvoorstel 
Voortzetting Huishoudelijke Hulp Toelage van 24   
november 2016 is de voucherregeling met een jaar 
verlengd met de bedoeling de regeling in 2017 af te 
bouwen. Daarna is, om allerlei redenen, besloten de 
voucherregeling nog in 2018 en 2019 voort te zetten 
voor 2 uur per week.  
Eind 2019 wordt de regeling geëvalueerd. 
Bij deze evaluatie gaat men kijken of deze voucher 
regeling nog in stand gehouden kan worden, het gaat 
om ongeveer 400 personen en door mutaties  
verwacht men dat dit eindigt rond 2023. Nieuwe cliën-
ten kunnen niet aangemeld worden.  
De bestaande huishoudelijke hulp via de WMO, met de  

 
 
Indicatie geen eigen regie meer kunnen voeren, blijft 
er nog steeds, alleen wordt de eigen bijdrage vanaf 
2020 het WMO-abonnement. Inwoners die ervoor in            
aanmerking komen (nog steeds gaat hier een       
keukentafelgesprek aan vooraf) kunnen voor een  
basistarief van 19 euro per maand gebruik maken van 
deze regeling. Alle hulpmiddelen, zoals scootmobiel, 
traplift e.d.  vallen onder het abonnement. 
Dit scheelt de gemeente een heleboel papieren romp-
slomp.   
In ieder geval heeft de wethouder ons verzekerd dat 
dit onderwerp haar volledige aandacht heeft en zij 
zich zal inzetten om ervoor te zorgen dat alle  hulp-
behoevende inwoners van Haarlemmermeer betaal-
bare zorg krijgen. We zullen er als ouderenbonden 
bovenop zitten! 
 

Dan nu graag uw aandacht voor het volgende. 

Het onderwerp “eenzaamheid onder ouderen “(en ook 
jongeren!) is momenteel zowel landelijk als         
plaatselijk een “Hot item”. 
Ik heb het in ons vorige infoblad reeds over          
eenzaamheid gehad. Meer dan 1 miljoen Nederlan-
ders voelt zich eenzaam. Op landelijk niveau is het 
actieprogramma “Een tegen eenzaamheid” opgericht 
om deze eenzaamheid te bestrijden. 
 
Ook in Haarlemmermeer wil men hiermee aan de 
slag. Daarom richten allerlei organisaties met elkaar 
een “Alliantie Samen tegen Eenzaamheid“ op. 

 
Van 1 tot en met 8 oktober is het de 

Week tegen Eenzaamheid.  
In deze week wordt aandacht gevraagd voor het    
onderwerp eenzaamheid en organiseren lokale     
organisaties en bedrijven diverse activiteiten. 
 
Op 2 oktober vindt in Haarlemmermeer de Kick-off 
“Samen tegen eenzaamheid” plaats in het Raadhuis, 
van 15.00 tot 17.30 uur.  
Op deze kick-off worden de aanwezige organisaties 
en bedrijven van harte uitgenodigd om een handteke-
ning te zetten onder de intentieverklaring. Daarbij 
geven zij aan zich te willen inzetten om eenzaamheid 
in Haarlemmermeer bespreekbaar te maken, te voor-
komen en te verminderen. Ook wij, als Seniorenver-
eniging Haarlemmermeer-Noord, willen graag deze 
intentieverklaring ondertekenen. 
 
 

[ VERVOLG OP PAGINA 3 ]  



 
Begin volgend jaar stop ik als secretaris van 
het  SvHN bestuur met mijn werkzaamheden. 
 
Daarom zoeken wij nu een vervanger. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het deelne-
men aan de maandelijkse bestuursvergade-
ringen. 
 
Als lid van het Dagelijks Bestuur mede over-
leg   voeren met overheidsinstanties en ande-
re organisaties. 
 
Het opstellen van agenda's en het maken van  
verslagen. 
 
Het verstrekken van informatie over de ver-
eniging aan derden. 
 
Heeft u interesse in deze functie vraag dan 
meer informatie bij: 
 
Rien Haak , haak.rien1@gmail.com 

 
  023  561 16  25. 
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VACATURES  bij SvHN  

 

Door: R��� H��� 

����������@��-��.�� 

 
Wij (SvHN) hebben op de dinsdag- en vrijdagochtend nog ruimte  
voor nieuwe activiteiten in de Jeugd van Gisteren. 
Wilt u iets nieuws opstarten, b.v. een haak- en breiclub of een ande-
re activiteit, laat het dan even weten aan  
Christine Veling of  
Ans Terpoorten, dan gaan we bekijken hoe we dat gaan aanpakken.  

RUIMTE VOOR 

NIEUW  

ACTIVITEITEN 

  

Wat verder nog van belang is om te weten: 

Op zaterdag 19 oktober 2019 , vanaf 10.00 uur tot 15.00 
uur wordt de jaarlijkse infomarkt gehouden in het 
Raadhuis in Hoofddorp. Senioren, mantelzorgers en 
vrijwilligers uit heel Haarlemmermeer kunnen hier  
informatie ophalen, demonstraties bijwonen of aan  
activiteiten deelnemen. 
Ook onze seniorenvereniging 
zal met een stand aanwezig zijn. 
 
Er staan 4 thema's centraal    
tijdens deze infomarkt: 
1. Langer zelfstandig wonen 
(veiligheid in- en om het huis). 
2.  Meedoen in uw buurt (aanpak 
eenzaamheid, digitale vaardig-
heid enz.) 
3.  Zorg en gezondheid; WMO, 
werk en inkomen, dementievriendelijke gemeente,  
positieve gezondheid. 
4. Mobiliteit; verkeersveiligheid, hoe werkt het OV? 

Welke vervoersmogelijkheden passen enz. 
 

Ik beveel de infomarkt van harte bij u aan. 
 

Tot slot: 
Als u een probleem heeft dat u niet wilt of kunt        
bespreken met vrienden, kennissen of familie: er is 
een zogenaamde Luisterlijn! De luisterlijn bestaat al 60 
jaar en is met jaarlijks ruim 300.000 gesprekken de 
grootste organisatie in Nederland die emotionele steun 
op afstand biedt. 
De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een    
vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door 
te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde      
vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) 
het hoofd te bieden. 
U kunt de luisterlijn bereiken via telefoonnummer:  
0900-0767 of chat via: deluisterlijn.nl 
 
Namens het bestuur wens ik u een zeer kleurrijke 
herfst toe! 

[ VERVOLG VAN PAGINA 2 ]  
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Door:  H��� Z������� 

��������������@��-��.�� 

Diverse 

Zijn 50 plussers uw doelgroep? 

Er is ruimte op onze  Senioren BUS voor  

UW RECLAME boodschap. 

 

INFO > BUSRECLAME@SV_HN.NL 

Contributie betaling door leden die geen gebruik 
willen maken van automatische incasso. 

Contributie 2019 

Begin 2019 dachten wij, als bestuur, dat het  
inmiddels wel duidelijk zou zijn wanneer  

onze leden de contributie dienden te betalen.  

Tot onze spijt waren wij veel te optimistisch en 
bleek dat slechts 38 % van de 340 zelf betalende 

leden de contributie op tijd had betaald (onze 
dank), terwijl  12 %  in het geheel niet reageerde, 

zelfs niet op onze persoonlijke brief.  

De overige 50 % heeft later alsnog betaald, of het 
lidmaatschap opgezegd of gekozen voor automati-

sche incasso door de penningmeester. 

Al met al waren we in 2019 tot ver in juli bezig met 
het innen van de contributie en het verstrekken 

van pasjes. 

Contributie 2020 

Doe ons een plezier en geef de penningmeester 
voor 31-12-2019 schriftelijk toestemming om de 

contributie jaarlijks via automatische incasso van 
uw bankrekening af te schrijven. 

Het incasso formulier is verkrijgbaar in  
het gebouw JvG. 

Of 
maak uw contributie 2020  

voor 31 december 2019 over naar: 

 

U kunt uw lidmaatschap voor 2020  
uiterlijk voor 1 december 2019  

schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie. 
ledenadmin@sv-hn.nl 

 

Meer voor Elkaar  
informatiemarkt 

Op zaterdag 19 oktober  
tussen 10.00 en 15.00 uur  

vindt de “Meer voor Elkaar informatiemarkt” 
plaats in het raadhuis in Hoofddorp. U kunt u 
laten informeren en meedoen aan activiteiten. 
De volgende thema’s komen onder andere aan 
bod op de informatiemarkt: langer zelfstandig 
wonen, fit ouder worden, activiteiten in de 
buurt, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteu-
ning, reizen met het openbaar vervoer, zorg en 
ondersteuning. Meer informatie over het     
programma wordt later bekend via 

 www.haarlemmermeer.nl/meervoorelkaar. 
 
Wilt u naar de informatiemarkt komen, maar 
heeft u geen vervoer? Tot 4 oktober kunt u zich 
aanmelden voor vervoer via  
       meervoorelkaar@haarlemmermeer.nl  
                        of 023-5676067.  
We nemen dan contact met u op om het  
vervoer af te stemmen. Heeft u nog vragen of 
meer informatie nodig? Dan hoor ik het graag.  
 
Met vriendelijke groeten, Michelle Penning 

Seniorenvereniging Haarlemmermeer-N 

IBAN nr.:  NL50 RABO 0307 9707 60 

Onder vermelding van “ Contributie 2020 ” 
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S����� � ��� �������������������� ��, ��� �.�., 
������� ��� ���� �� ������� �� ���� ��� ����-
�������� ������� �� ��� ������ �� �� ������. 
Verstuur per post aan:  
Seniorenvereniging HN Ledenadministratie  
Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. 

CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP. 
 
 Basis lid (donateur)  
     MINIMAAL € 10,- p.p. p.j. 
 
Als Basis lid ondersteunt u onze vereniging, kunt u       

gebruikmaken van de aangeboden kortingen en ont-

vangt u ons Infoblad of in de brievenbus maar het liefst 

maken wij u er via een mailbericht op attent dat het 

nieuwe     Infoblad te lezen is op onze website. 

U kunt ook als Basis lid heel veel informatie terugvin-

den op onze website. 

  BA lid = Basis + Activiteiten 

     MINIMAAL € 25,- p.p. p.j. 

Gaat u gebruikmaken van ondersteuning van  

medewerkers Zorg en Welzijn of van onze  

Belastingteam voor het invullen van uw  

inkomstenbelasting of doet u mee aan een of meer        

activiteiten dan betaalt u naast de € 10,- voor de Basis 

ook € 15,- voor de extra’s. 

  BB = Basis + Activiteiten ook Biljarten)  

     MINIMAAL €35,-. p.p. p.j. 

Gaat u naast een van de Activiteiten, of alleen, ook         

Biljarten dan betaalt u €10,-  meer als BB lid. 

Betaling van contributie: 

De betaling van de jaarlijkse contributie kan op 

twee   manieren; 

1) U betaalt zelf jaarlijks voor 1 februari van het  

nieuwe jaar uw contributie. 

2) U vult een incassoformulier* in voor 

de jaarlijkse automatische incasso. 

 
* Het formulier kan aangevraagd worden 
bij de penningmeester of u kunt het downloaden 
van onze website  
[menu Bestuur/penningmeester] 
 

 
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 



 

 
        HULP AAN MANTELZORGERS 

 
De mantelzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg & Meer ontvangen automatisch uitnodigingen 
voor  
diverse activiteiten.  
 
Bent u mantelzorger en staat u nog niet ingeschreven, meld u dan snel aan.  
Dan ontvangt u ook informatie die voor u als mantelzorger van belang kan zijn.  

Mantelzorg & Meer ondersteunt mantelzorgers met vragen over het zorgen, financiën, wonen en 
het werk. Daarnaast biedt de organisatie familiegesprekken, cursussen, gespreksgroepen,  
informatiebijeenkomsten en inzet van een vrijwilliger om de zorg tijdelijk over te dragen.  
De meeste diensten zijn kosteloos.   

 

Aanmelden kan op www.mantelzorgenmeer.nl. 

Meer informatie 020 333 53 53 of via info@mantelzorgenmeer.nl   
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Overzicht:  
dit verandert er aan 
uw zorgverzekering 
in 2020 

  

Met Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt wat 
er allemaal verandert aan de zorgverzekering in 2020. 
De zorgpremie stijgt met ongeveer drie euro per maand 
en de korting op collectieve zorgverzekeringen gaat 
omlaag. Maar er is ook goed nieuws: de basisverzeke-
ring wordt uitgebreid met een aantal vergoedingen en 
medicijnen. En het eigen risico blijft op 385 euro. 
  

Zorgpremie stijgt met drie euro per maand 

  

De zorgverzekering is de afgelopen jaren flink duurder 
geworden. En ook voor 2020 verwacht het kabinet een 
hogere premie. De jaarpremie voor een basisverzeke-
ring is volgend jaar 1.421 euro. Dit jaar was dat nog 1.384 
euro. Dit is overigens een schatting van het kabinet;  
uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf de       
definitieve zorgpremie voor 2020.  
  

Korting collectieve zorgverzekering van  
10 naar 5 procent 

  

Veel Nederlanders hebben een collectieve zorgverze-
kering, bijvoorbeeld via hun werkgever. Met een collec-
tieve zorgverzekering krijg je korting op de premie. 
Maar die korting gaat in 2020 omlaag, van 10 naar 5 
procent. Dit besloot de minister al in 2018.  
  

Meer vergoedingen en medicijnen  
in de basisverzekering 

  
De basisverzekering wordt in 2020 op een aantal pun-
ten uitgebreid: 
  
 Een logeervergoeding van 75 euro per nacht voor 

mensen die minimaal drie dagen achter elkaar 
naar het ziekenhuis moeten. 

 Geen eigen risico meer voor een begeleidings-
traject om te stoppen met roken.  

 Geneeskundige zorg door een specialist oude-
rengeneeskunde en de arts verstandelijk gehan-
dicapten. 

 Er komt meer ruimte voor de vergoeding van  
dure medicijnen. 

 
Een volledig overzicht van alle wijzingen vind je op de 
speciale zorgverzekering 2020 pagina op Independer.nl. 
Bron: Independer 
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Wat?     Kleinkunst met ‘Gloed’ straalt 

Wanneer? 6 oktober 2019, 14:00 uur  

Waar?    Het Dorpshuis in Badhoevedorp   

 

Wat?     De Plankenisten met  
       ´Tussen Kunst en Kak´ 

Wanneer? 13 oktober 2019, 14:00 uur 

Waar?    Cultureel Centrum De Olm  
       in Zwanenburg 

Wat?     Marlous Lazal & ensemble met  
       het warme theaterconcert Heimwee 

Wanneer? 20 oktober 2019, 14:00 uur,  

Waar?    Gebouw van Pier K  
       in Nieuw-Vennep 

Wat?     Vier Bier en een Cola Light.  
       Meezingen met popsongs en     
       smartlappen 

Wanneer? 27 oktober 2019, 14:00 uur,  

Waar?    De Jeugd van Gisteren in Hoofddorp 

Wat?     Café-Dansant: Dansen op pianomuziek  
       of kijken naar de  
       Lunatic Country Dancers 

Wanneer? 3 november 2019, 14:00 uur 

Waar?    Het Dorpshuis in Badhoevedorp   

 

Op onze website  
HTTPS://SV-HN.NL/ACTIVITEITEN/HLMRM  
vindt u meer informatie en programma boekje 
najaar 2019. 
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20 november ‘19 

Aanvangstijd 13.30 uur 
Zaal open 12.30 uur 

“De Jeugd van Gisteren” 

KIENEN 

16 oktober ‘19 

  Aanvangstijd 13.30 uur      

  Zaal open 12.30 uur 

   “De Jeugd van Gisteren” 

Albert Heijn verwent ouderen  
van Sociëteit Badhoevedorp. 

 

De Sociëteit, een fijne ontmoetingsplek voor ouderen in Badhoevedorp, wordt 
sinds kort verwend door de lokale Albert Heijn. De ouderen die iedere      
zondag de Sociëteit bezoeken, blijven ook graag lunchen. Hiervoor betalen zij 
een kleine vergoeding. Dankzij de Albert Heijn genieten de deelnemers van 
een feestelijke en luxe lunch, voor een klein bedrag.  

De Albert Heijn zorgt op de zondagen voor een tas vol lekkere dingen.  
“Het is iedere keer weer een feestje!”, aldus één van de bezoekers. ‘Wij zijn 
blij dat wij als Albert Heijn zijnde kunnen helpen door middel van een     
sponsoring van een lunch voor de dagbesteding. Wij proberen bij Albert Heijn 
er altijd voor de buurt te zijn. Niet alleen als 'buurtsuper' maar ook als aan-
spreekpunt of signaleringsfunctie”, legt Wouter Schenk, Supermarktmanager AH Badhoevedorp uit. 

De Sociëteit wordt georganiseerd door Amstelring en de Meerwende en vindt  
iedere zondag plaats van 12:00 tot 16:00 in ‘t Rietland.  

 
De gastvrouwen heten iedereen warm welkom met een kopje koffie of thee en er kan een heerlijke lunch 
genuttigd worden, tegen een kleine vergoeding van 2,-. De gastvrouwen zijn tevens professionals en kunnen 
vragen beantwoorden en eventueel doorverwijzen naar andere begeleidingsvormen. Nieuwsgierig? Loop 
gerust een keer binnen! 
 
Groeten, Mara van Limbeek 

Programmacoördinator Amstelring Dagbesteding  

  

Vind en like ons op Facebook: 

www.facebook.com/amstelringdagbesteding 

www.facebook.com/huisvandebuurtfloriande 

Of meld je aan voor de Amstelring nieuwsbrief. 



Woensdag 9 oktober 
naar Hof van Heemstede,  

Valkenburgerlaan 56 in Heemstede 

  

Donderdag 24 oktober  
naar Deliasias ( voorheen Holly Wok)  

Arnolduspark 10 in Hoofddorp 

  

Zaterdag 9 november  
naar Buoni Amici,  

Concourslaan 3 in Hoofddorp 

  

Zondag 24 november  
naar de Polderboom,  

Marktplein 31 in Hoofddorp 

  

Maandag 9 december  
naar Parck,  

Frederikspark 2 in Haarlem 

  

24 december laten we vervallen  
dit i.v.m. kerstavond 

 Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

 023 56 391 24  ��  06 20 341 252 

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

  

 

Onze gedachten gaan om in                                 
het vervolg 1 maal per maand        
uit eten te gaan, dit is dan met  
ingang van 2020. 

Waarschijnlijk gaat dit elke  
9e van de maand gebeuren. 
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Informa�e E E T C L U B 

EXTRA 

INFO 

EETCLUB 

Wat is de Zilverlijn? 

- De Zilverlijn is een speciale belservice voor  
   ouderen. 
- Deelnemers worden iedere week op een vast  
   dagdeel gebeld door een van onze getrainde  
   vrijwilligers. 
- Vrijwilligers bieden een luisterend oor,  
   een gezellig praatje of een goed gesprek.  
   Precies waar behoefte aan is. 
 
MEER INFO 

Neem contact met op via: 
088 344 2000 of vul het formulier in op 
HTTPS://WWW.OUDERENFONDS.NL/AANMELDENZILVERLIJN   



 

In het infoblad aug./sept.  
heeft u kunnen lezen over  

 

”De sociale huurwoning  
blijft problematisch.” 
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WOORDZOEKER 

In de bijdrage van september, waar u via de digitale nieuws info over 

heeft ontvangen(*), heeft Floor nog een vervolg geschreven. Deze is in 
zijn geheel te lezen op onze website.www.sv-hn.nl -  menu “ondersteuning” 

 

 
(*)In de oneven maanden versturen wij een digitale nieuwsbrief met daarin 
het laatste nieuw en info over de bijdrage van Floor. 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen dan kan dat door op de website 
op de eerste pagina op [aanmelden infoblad] te klikken. 

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

DE OVERGEBLEVEN 7 LETTERS   

VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U  

ONDERAAN OP PAGINA 12 

 


DOOR : JAN TERPOORTEN 



[ 11 ]  

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD okt./nov. [37] 

Gedurende een aantal jaren is het flink hommeles met de pensioenuitkering en is er steeds weer   

sprake van kortingen op de verworven uitkeringen. Heb je met een jarenlange premieheffing via  je 
werkgever aan je verplichtingen ten opzichte van het pensioenfonds voldaan en daarbij het gevoel    
verkregen dat een vastgestelde pensioenuitkering naast de AOW naar behoren is geregeld, dan wordt er 
bij meerdere pensioenfondsen aan deze zekerheid getornd door noodzakelijke geachte kortingen op de 
uitkeringen aan te kondigen. Een kwalijke zaak wat veel verontrusting en teleurstelling te weeg brengt, 
maar bovenal een ernstige inbreuk op datgene wat in het vooruitzicht gesteld was, want gedane toezeg-
gingen worden op deze wijze niet nagekomen. Een ontwikkeling wat vele ouderen in een benarde positie 
ten opzichte van hun koopkracht doet geraken.  

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Malaise met de  
pensioenuitkeringen.    

[������� �� ������ 12] 

De redenen die naar aanleiding van de kortingen op de pensioenrechten worden aangevoerd, zijn zeer 
wel herkenbaar, maar dat laat niet weg dat er een stabieler beleid van de pensioenfondsen verwacht 
had mogen worden. Dat de uit spaargelden en deposito’s te behalen winsten via renteverrekeningen als 
maar terug liepen, was al  ruim voor de Eeuwwisseling duidelijk waarneembaar. Pensioenfondsen    
hadden daar adequater op moeten reageren, door tijdig de bakens te verzetten naar solidere               
beleggingsvormen, zoals de bouw en verhuur van woningen en kantoorruimten. Dit laatste is een zeer 
persoonlijk getint voorbeeld, maar naar mijn inziens waren er meerdere mogelijkheden geweest waar 
men met een redelijk uitzicht  op een bevredigend rendement verder had kunnen bouwen. Daar is, naar 
het zich nu laat aanzien, te weinig aandacht aan besteed, met als gevolg dat men nu met een bijna      
geheel in het niets opgegane rentevoet in de problemen is geraakt. Dit zeer ten nadele van cliënten van 
verscheidene  pensioenfondsen. De daar uit voortvloeiende kortingen op de pensioenuitkeringen zijn 

echter wel zeer  catastrofaal voor een grote groep pensioengerechtigden, te 
meer daar de overheid de laatste tien jaar de jaarlijkse indicatie voor de  
compensatie van de prijsstijgingen niet van toepassing heeft laten zijn op de 
inkomens van gepensioneerden. Alles bijeengenomen heeft dit de ouderen op 
een behoorlijke financiële achterstand gezet, wat ook nog eens is verergerd 
door de onlangs doorgevoerde drie procent Btw-verhoging op de dagelijks 

benodigde levensmiddelen, een prijsstijging die in de praktijk veelal sterk naar 
boven blijkt doorgevoerd te zijn. Deze nadelige ontwikkelingen mogen stuk voor stuk als zeer nadelig 
uitgevallen beschouwd worden voor ouderen met slechts een klein tot zeer matig pensioentje en deze 
ondervinden daarmee een daling van hun koopkracht wat ook weer van invloed is op de steeds nadruk-
kelijker van uit de overheid beklemtoonde zelfstandigheid. De doorgevoerde kortingen en het achter-
blijven bij de indicaties doet dan ook vele ouderen op schier onoplosbare problemen uitkomen. Te     
denken valt daarbij aan het onlangs vrijgegeven persbericht, dat ruim 800.000 Nederlanders, veelal   
gepensioneerden, in grote financiële problemen zijn geraakt ten gevolge van de jaarlijkse huurverhogin-
gen.    

Een totaal andere druk op de pensioenfondsen komt voort uit de bezwaren door jongeren aan de orde 

gesteld. Zij vrezen dat ten gevolge van de grote groep ouderen die bovendien de neiging vertonen om 
alsmaar ouder te worden, de pensioenpot ten tijde van hun pensionering vrijwel leeg zal zijn en dat zij 
daarnaast met een geringere groep jongeren ook nog een beduidend hogere pensioenpremie  zullen 
moeten opbrengen voor een aanzienlijk grotere groep ouderen. Geen ongegronde vrees en voor mij ook 
prijzenswaardig dat men dit duidelijk naar voren brengt. Moeilijker valt het echter te verteren dat men 
klaarblijkelijk doelt op een nog verder gaande korting van de huidige pensioenen. Het is prima dat men 
zich realiseert welke problemen zich er voor de jongeren in de toekomst gaan voordoen, daar dient men 
zich op voor te bereiden, maar het komt mij minder juist voor als daarbij gedacht gaat worden aan een 
claim op de huidige pensioenreserves,  

Alles bijeengeno-

men heeft dit de 

ouderen op een be-

hoorlijke financiële 

achterstand gezet 



 
ontstaan vanuit de premiebetalingen van de nu gepensioneerde senioren en volledig berekend op het 
nakomen van de verplichtingen ten opzichte van de huidige en de eerstvolgende generatie pensioen-
gerechtigden.  
 

Het valt daarbij waar te nemen dat onder de jongeren de mening leeft dat dit best moet kunnen, daar de 
ouderen welvarend genoeg zijn. Dit laatste mag voor een deel van de ouderen opgaan, maar voor vele 
ouderen geldt dit beslist niet, zeker niet voor de oudere  groep gepensioneerden. Deze groep heeft rond 
de jaren vijftig van de vorige eeuw met werkweken van om en nabij 50 uur en een beduidend lager loon 
de kost moeten verdienen en dien ten gevolgen ook een veel minder riante pensioenopbouw verkregen 
dan wat heden ten dage gebruikelijk is. Dit betekent dat lang niet alle ouderen nu van een onbezorgde en 
welvarende oude dag genieten, het komt mij dan ook als een misvatting 
voor dat men veronderstelt dat de ouderen van nu best wat kunnen inleve-
ren ten behoeve van de na hun komende generaties. Deze ouderen hebben 
hard moeten werken voor hun pensioenrechten en hebben in de naoorlogse 
opbouw de pensioenpremies maar met node kunnen missen. In dat opzicht 
valt het al niet te rechtvaardigen dat er nu op de verkregen rechten wordt gekort, laat staan dat uit de 
met de nodige opoffering verkregen pensioenrechten nu ook nog reserveringen moeten gaan naar een 
groep jongeren die zelf nog een jaar of veertig de mogelijkheid hebben om het een en ander zo goed  
mogelijk voor zich zelf te regelen. Dit zal ongetwijfeld de nodige inspanning en offers vergen, maar dat 
hebben de gepensioneerden van nu zich ook moeten getroosten.  

Gelukkig begint de overheid langzamerhand in te zien dat er niet ongebreideld doorgegaan kan worden 
met het korten op de pensioenuitkeringen. De door de overheid ingestelde renteberekening¸ die de pen-
sioenuitkeringen moet garanderen, wil men enigszins gaan bijstellen en tevens wil men onderzoeken of 
er via de maandelijkse AOW-uitkering een compensatie voor de kortingen op de pensioenen geregeld 
kan worden. Los daarvan heeft ook minister Koolmees aangegeven naar een regeling te zoeken, die het 
mogelijk maakt pensioenfondsen zodanig te ondersteunen dat deze niet tot kortingen over behoeven te 
gaan. Onbegrijpelijk is het daarbij echter wel dat hij vooral aan een ondersteuningsvorm voor de ABP 
denkt en de overige in de gevarenzone verkerende pensioenfondsen buiten deze regeling wil houden. 
Voelt de minister zich meer verantwoordelijk voor de ABP als ambtenaren pensioenfonds en laat hij de 
specifieke werknemers pensioenfondsen gewoon in de kou staan? Daar ziet het wel naar uit en hoe so-
ciaal is dat dan wel? Pensioengerechtigden zitten toch allemaal met het zelfde probleem die dienen toch 
zonder aanzien des persoons gelijkelijk geholpen te worden. 

Los van de pensioenperikelen wordt er rond de jaarlijkse troonrede van 17 september gesproken over 
een redelijke inkomensverbetering voor alle Nederlanders, opvallend is daarbij dat de niet werkenden, 
dus weer de gepensioneerden, maar de helft toebedacht krijgen van wat er aan de werkenden wordt 
toegezegd. Wat rechtvaardigt nu een zich alsmaar herhalende achterstelling van ouderen, chronisch 
zieken, mensen met een beperking en de minder fortuinlijke werkzoekenden.  
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De oplossing van de  woordzoeker LEKGOOT  

F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Deze ouderen hebben 
hard moeten werken 
voor hun pensioen-

rechten  

Een politieke kronkel wat alleen maar de tweedeling kan bevorderen.  
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WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of  

activiteiten in uw buurt?   

BILJARTEN 

BILJARTEN 

Alle doordeweekse dagen vanaf 12:30  uur . 

Zaal: Jeugd van Gisteren 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

RUMMIKUB 

Maandag  

vanaf 13:30 uur 

SJOELEN 

Woensdagmiddag  

vanaf  13:30 uur 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

            BRIDGE 

 

    Dinsdag en Vrijdag 

        vanaf  12:30 uu 
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ALGEMEEN COORDINATOR 

ACTIVITEITEN 

Christine Veling 023-56 51 138 

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 12:30 Bridge  Corien Schultze Kool  

Joke van Veen        

56 11 815 

020 3374998  

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 Tonny Schreurs 

Jos Schellings 

Jos van Gulik 

56 30 520 

56 30 683 

56 38 445   

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) 

 

56 39  124 

56 30 905 

Donderdag-

ochtend    

Wandelen   

(Neem eerst contact op!) 

Diana van den Ban 56 30 905 

 Museumbezoek vacant  

 

 Advertenties in INFOBLAD 

Henk Zijlmans 

ADVERTENTIES@SV-HN.NL   

 Senioren BUS 

Ineke van der Geest 

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 

UW BIJDRAGE VOOR ONS    

INFOBLAD GRAAG VOOR  

DE 15E VAN DE ONEVEN 

MAAND NAAR    

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL.  

UITGAVE :                            

EVEN MAANDEN (6X PJ.) 

ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION 

DRUK :                    BLADNL 

 

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 

Coördinator Activiteiten: 

Christine Veling 

ACTIVITEITEN@SV-HN.NL   
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Het Solidariteitsfonds   

De exploitatie van de bus zal de komende jaren naar 
verwachting financieel geen grote problemen geven. 

De noodzakelijke aanschaf van een nieuwe bus ech-
ter wel. Daarom is het nodig een “Solidariteitsfonds” 
te vormen, waaruit de aanschaf van een nieuwe bus 
t.z.t. kan worden gedaan. 

Draagt u “De Senioren BUS” een warm hart toe en kunt 

u een bijdrage geven (al is het maar € 5,-), vul dan 
a.u.b. het Antwoordformulier Solidariteitsfonds in.  
 
 

B�� vo��b�a� h�������� d���..  

Bes�u�� S��N 
 

HET FORMULIER VINDT U OP DE WEBSITE:  
HTTP://BUS.SV-HN.NL/SPONSORING. 

MAIL: 

 INFORMATIE@SV-HN.NL 

BRIEVENBUS: 

                    GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN [TELEFOON: 023-56 42 

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 DECEMBER 2019 


