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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 

HULP BIJ INVULLEN  

BELASTING AANGIFTE 2019 
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INLOOP 

iedere dinsdagochtend 

10 tot 12 uur 

Jeugd van Gisteren 
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Beste mensen, 

Ons eerste infoblad in 2020. Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen.        

In 2020 vieren wij in Nederland het 75-jarige jubileum van de bevrijding. Een uitdaging is bij-

voorbeeld ons te helpen met een verhaal uit het verleden. Over de oorlogsjaren of over de 

bevrijding. Kan ook een mooi gedicht/spreuk zijn, en waarom dat gedicht of die spreuk u zo 

aanspreekt. Het komende jaar willen wij hiervoor aandacht schenken in ons infoblad 

Wij hopen van harte dat u de uitdaging wilt accepteren. Wij zien er naar uit, dus pak de pen of 

toetsenbord en stuur uw verhaal op. Alvast bedankt. 

                  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����� 

����������@��-��.�� 

Wanneer u, beste lezer, dit blad ontvangt zitten we alweer dik in het nieuwe jaar. 

Een jaar dat veelbelovend begint voor de vereniging. 
Het afgelopen jaar stond in het teken van onzekerheden, te beginnen met het huurcontract van het  
gebouw De Jeugd van Gisteren. Vorig jaar was het nog niet zeker of de gemeente het opstalrecht voor het 
gebouw zou verlengen. Dat is wel gebeurd en we konden weer 5 jaar vooruit zonder de contributie te  
hoeven verhogen. Vervolgens moesten we op zoek naar een nieuwe secretaris, aangezien de heer Rien 
Haak op de komende jaarvergadering definitief zijn functie neerlegt. Ondanks de vele, herhaalde   oproepen 
in ons infoblad meldde zich niemand. Uiteindelijk heeft de noodkreet in het infoblad van   december/januari, 
waarin we aankondigden dat de vereniging zou worden opgeheven indien er zich geen kandidaat zou  
aandien, ertoe geleid dat 3 personen naar voren zijn gekomen. Met nog 2 op de   achtergrond voor als het 
echt paniek werd! Wat een luxe. 
Het bestuur heeft inmiddels met alle drie de kandidaten gesproken en de keuze was erg lastig. Alle drie 
waren zeer goed gekwalificeerd. Maar het bestuur heeft de knoop doorgehakt en op de komende ALV zal 
de nieuwe secretaris aan u worden voorgesteld. Deze zal plaatsvinden op 22 april a.s. Noteer deze     datum 
alvast in uw agenda! 
Het vorige jaar stond ook in het teken van een nieuw begin. Namelijk het begin van een betere en  nauwere 
samenwerking met Stichting de Jeugd van Gisteren. De Stichting heeft een nieuw bestuur en dat staat  
positief tegenover een goed samenwerkingsverband. 
Het eerste gezamenlijke project werd het organiseren van de  Kerstinloop voor eenzame ouderen, op    
21 december j.l. Dat is een redelijk succes geworden, u leest er meer over verder in dit blad. 
Het bestuur van de SvHN hoopt samen met het bestuur van de JvG nog vele initiatieven te ontwikkelen en 
projecten van de grond te krijgen. 
 

Op 8 januari hield de vereniging haar Nieuwjaarsreceptie. Deze is uitzonderlijk goed bezocht, het bestuur 
mocht vele leden en relaties begroeten en er werd zeer geanimeerd geconverseerd en volop genetwerkt. 
Ook hier kijken we met tevredenheid op terug. 
 

We kijken vol verwachting uit naar wat dit jaar ons gaat brengen. In ieder geval staan we open voor  
suggesties of ideeën voor nieuwe activiteiten, dus wilt u een haak-, brei, borduur- en naaiclubje oprichten, 
we horen het graag! 
 

Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering!  



[ 3 ]  

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD feb./mrt. ‘20 [39] 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

KERST INLOOPMIDDAG 

 

Op zaterdag 21 december 2019 was het dan zover:  

de eerste kerstinloop van de Stichting De Jeugd van  
Gisteren en de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-
Noord was een feit. 
Het idee is ontstaan in het brein van de penningmeester 
van de Jeugd van Gisteren, die vond dat wij, als  senioren-
vereniging, in het kader van het thema “eenzaamheid  
onder ouderen”, iets moesten organiseren voor eenzame 
ouderen in onze gemeente. 
 
De SvHN heeft dat idee omarmd en er is begonnen met werven van 
gegadigden. Dit was het eerste samenwerkingsproject tussen de  
Stichting de JvG en de SvHN. 
 
Uiteindelijk hadden zich in totaal 48 mensen opgegeven om op deze middag te komen en hoewel een klein 
aantal niet is verschenen, was de zaal toch redelijk gevuld. 
 

De stemming zat er vanaf het begin al goed in. En de feest-
vreugde werd nog verhoogd door het geweldige   
accordeontrio dat bereid was om de kerstinstuif van    
gezellige muziek te voorzien. Alle bekende, klassieke 
kerstliedjes passeerden de revue waarbij het publiek zich 
niet onbetuigd liet door enthousiast mee te zingen. Toen de 
accordeonisten op verzoek van een van de    gasten het lied 
“ Que sera, sera” van Doris Day begonnen te spelen kwam 
de hele zaal los. De muzikanten was geen berg te hoog, 
geen rivier te breed. Hulde aan het ensemble “een vrolijke 
noot”, onder de bezielende leiding van de heer Henk Barbe, 
zijn partner Wil Ignatius en    accordeoniste Joke Mulder. 
De hele middag hebben zij de kerstinloop feestelijk en geheel 
belangeloos muzikaal omlijst. Wij zijn hen dan ook zeer  
erkentelijk dat zij dit voor ons hebben willen doen. 
 
De voetjes van de gasten gingen dan wel niet allemaal van de vloer, aan het enthousiasme van de  
organisatoren heeft het niet gelegen! 
Aan het einde van de middag waren alle betrokkenen het erover eens dat de middag als geslaagd kon  
worden beschouwd en dat deze activiteit voor herhaling vatbaar is! 
 
We hopen zo'n instuif dit jaar ook weer te organiseren. En ook hopen we dat er nog vele projecten zullen 
voortvloeien uit het samenwerkingsverband tussen de Stichting de JvG en de SvHN. 
We kijken er met tevredenheid op terug!  

KOFFIEOCHTENDEN   
INLOOP IEDERE DINSDAGOCHTEND VAN 10:00 TOT 12:00 UUR JEUGD VAN GISTEREN 

[MEER INFO OP ONZE WEBSITE SV-HN.NL >NIEUWS BESTUUR] 
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Diverse 

HULP bij  
BELASTINGAANGIFTE 2019  
bij SvHN 
 

Namens het belastingteam van de SvHN wil 
ik u er op attenderen dat de belastingaangif-
tes over het jaar 2019 in  maart 2020 weer 
van start gaan.  
 
Op de 4 maandagen in maart 2020  
( 2, 9, 16 en 23  maart) zit het belastingteam 
weer voor u klaar om uw belastingaangifte 
over 2019 te  verzorgen. U moet wel BA-lid 
zijn van SvHN. 

 

    Namens het belastingteam 

 
De  
Algemene  
Leden  
Vergadering  
2020 
 

zal worden gehouden op  

woensdag 22 april 2020 

Aanvang 10.00 uur  
in  Jeugd van Gisteren. 
 
[Alle info in ons blad van april/mei.] 

EXTRA INFO BELASTINGTEAM 

Belastingaangifte 2019 
 
Lezers opgelet. 
 
Nogmaals wil het belastingteam u erop attende-
ren dat voor het laten invullen van uw belasting-
aangifte 2019 u het volgende moet doen: 
 
 U vraagt een machtigingscode Inkomsten-

belasting 2019 aan, tenzij u dit jaar automa-
tisch al een code heeft ontvangen! 
 

 U vermeldt bij de aanvraag uw  
BSN nummer en uw geboortedatum! 
 

 U vraagt deze machtiging aan via  
telefoonnummer 088-1236555 van de  
belastingdienst. 

U KUNT ZICH TOT   1 MAART 2020 TELEFONISCH  
OPGEVEN BIJ MW. TONY MULDER OP  

   023- 5635563 VAN MAANDAGS TOT EN MET  
   VRIJDAGS TUSSEN 16.30 UUR EN 17.30 UUR. 



[ 5 ]  

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD feb./mrt. ‘20 [39] 

CONTRIBUTIE  

 

Betaling van contributie 2020:  

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. 

 
Maak, als ZELF betaler, uw contributie , 

als u  dat nog niet heeft gedaan,  
zo spoedig mogelijk over! 
 
* HET INCASSOFORMULIER 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]  
 
S����� � ���  
�������������������� 
��, ��� �.�., ������� ��� 
���� �� ������� �� ���� 

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

LID WORDEN? 
LedenAdmin@Sv-HN.nl  

AANMELDINGSFORMULIER SvHN 

 

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 
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WOORDZOEKER 

DE OVERGEBLEVEN 7 LETTERS   

VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U  

ONDERAAN OP PAGINA 12 



DOOR : JAN TERPOORTEN 
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Op onze website  
HTTPS://SV-HN.NL/ACTIVITEITEN/HLMRM vindt u meer informatie en het programma boekje voorjaar 

Wanneer?  Wat?  Waar?  

09 februari  La Musiquette met vrolijke operettemuziek Dorpshuis De Reede in Rijsenhout 

16 februari  Coro del Campo met Sol y Sombra’ Gebouw Pier K in Nieuw-Vennep 

23 februari Sister Swing met ‘Weet je nog wel…?’ Cultureel Centrum De Olm in Zwanenburg 

01 maart  Saxofoonkwartet Met Maten Het Dorpshuis in Badhoevedorp 

08 maart  Harald Veenstra met 'De Oude School!' Dorpshuis De Kern in Weteringbrug 

15 maart Bender met ‘Mooi begin’ Gebouw Pier K in Nieuw-Vennep 

22 maart  
Bleke Rozen met ‘Op het spoor van de Oriënt-

Express’ 
Cultureel Centrum De Olm in Zwanenburg 

29 maart  Het Scherzando Trio met Zomertijdconcert De Jeugd van Gisteren in Hoofddorp 

05 april  Marc de Hond met  ‘Voortschrijdend inzicht’ Het Dorpshuis in Badhoevedorp 

MELDPUNT KLACHTEN RegioRijder en Valys 
 
Geachte lezer van dit blad, 
Heeft u ervaring met de RegioRijder? Of de Valys? Of beiden? En zijn uw ervaringen met deze dienstverlenende  
vervoerders positief? Of heeft u er wel het een en ander op aan te merken, maar weet u niet waar u met uw klacht heen 
moet? 
 
De gezamenlijke seniorenverenigingen KBO,PCOB, Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord en Zuid krijgen  
diverse klachten binnen over de RegioRijder en de Valys. 
 
Ze hebben besloten om, per vereniging, een klachten box te openen om al deze klachten te gaan bundelen. 
Wat willen we weten? 

-Uw naam en adres 
-Datum en tijd van de aangevraagde rit 
-klachtomschrijving 
-Hebt u dit gemeld bij de regiorijder, telefonisch of op het klachtenformulier? 
-Wat was het antwoord, telefonisch of schriftelijk? 
-Maakt u gebruik van de terugbelservice? 
-Belt de chauffeur u of wel of niet onderweg naar u is? 

 
Voor de SvHN is ondergetekende uw meldpunt voor klachten over de Regiorijder c.q. De Valys. 
U kunt mij mailen : voorzitter@sv-hn.nl 
Mocht u niet beschikken over een computer, dan mag u van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur bellen 
naar: 023 – 5651138. 
Na sluitingsdatum eind februari worden al uw klachten gebundeld en gesorteerd en samen met die van de andere  
verenigingen gemeld aan de regiorijder en de gemeente, waarbij wij meteen een gesprek met hen aanvragen. 
In het kader van de wet op de privacy worden uw persoonlijke gegevens zonder uw schriftelijke toestemming door ons 
niet naar derden gebruikt, m.a.w., alle klachten worden geanonimiseerd. 
Wij brengen u uiteraard op de hoogte van de uitkomst van het gesprek met de regiorijder en de gemeente.  
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Op 8 januari  jl. heeft SvHN haar jaarlijkse  

NIEUWJAARSRECEPTIE gehouden. 

Vanaf 16:00 uur kwamen de eerste genodigden binnen  

lopen. 

De receptie is uitzonderlijk goed bezocht door vele leden en relaties.  

Ook een van onze oudste leden  

dhr. H. Kniep (94) was present,  

hij wilde het niet missen zei hij. 

 

Onder een hapje en een drankje werden vele gesprekjes  

gevoerd en genetwerkt. 

Een gezellige middag met een goed vooruitzicht om samen verder te gaan in 2020. 

De voorzitter met haar nieuwjaarswensen. 

 

Lees alles over onze Senioren BUS en de  

tarieven voor vervoer op onze  

website www.bus.sv-hn.nl 



Zondag 9 februari  
naar Joseph,  

Hoofdweg 728 in Hoofddorp 
 

Maandag 9 maart 
naar restaurant Zomerzorg,  

Meerstraat 70 in Hillegom.  
U kunt daar natuurlijk ook mosselen eten. 

 

 
 

Donderdag 9 april  
naar De Parel, 

Leimuiderdijk 364 in Leimuiderbrug 

Graag bijtijds bellen naar N. Kerkman,  

     023 5639124.  

Zeker als U mee wilt naar de Parel. 

[KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SV-HN.NL] 
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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/MELDENZILVERLIJN   

Informa�e E E T C L U B 



 
 
Beste lezers van dit blad, 
 
Al jarenlang bestaat er een  
KOERSBAL activiteit van SvHN  
in de Jeugd van Gisteren, en wel iedere woensdag-

middag tegelijk met het sjoelen. 
Wellicht kent u het spel, maar misschien ook niet.  
Koersbal is een verrassend spel. Het lijkt wat op jeu de boules, maar – en 
dat maakt het zo bijzonder – de speciale ballen rollen niet in een rechte 
lijn, maar in een krul. Daardoor is het mikken altijd spannend en de uit-
slag minder voorspelbaar. 
 
Heeft u ooit koersbal gespeeld? Nee?  
Wij willen u graag kennis laten maken met dit spel. 
Op woensdag 12 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur  

houdt het koersbalteam Open Huis.  
Dan worden de regels en de fijne kneepjes uitgelegd en het spelen gedemonstreerd. Zelf kunt u daarna 
op de baan de uitdaging met de koersballen aangaan en uw eigen tactiek ontwikkelen. 
U wordt daarbij getrakteerd op een kopje koffie of thee met iets lekkers en een drankje. 
 

De koersbalclub komt drie maal per maand bij elkaar om te spelen in het gebouw De Jeugd van Gisteren 
aan de Beemsterstraat 4. 
 

Om deel te nemen aan KOERSBAL moet u BA-lid zijn van SvHN. Kosten per jaar zijn dan € 25,= 
 

Om mee te doen aan de inloopmiddag hoeft u geen lid te zijn. 
 

U kunt zich voor deze inloopmiddag telefonisch opgeven via: 
De heer Cor Oosterhuis    023 – 5624050 
Arie Neeleman:           023 – 5635170 
 
Wij hopen velen van u op deze middag te mogen begroeten. 

 

 

In de bijdrage van januari,  
op de website, was het onderwerp 

 
WAT 2019 ONS 

BRACHT. 

De moeite waard om te lezen. 

 
�����://��-��.��/�������������/����   
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D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

OPEN HUIS  
KOERSBAL 

12 februari ‘20 — 13:30-15:30 
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De Wmo is al meerdere jaren gericht op mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Dit zal ook voor 
2020 het geval zijn, maar er zullen wel enkele kleine veranderingen in deze Wmo duidelijker van kracht   worden. 
De opmerkelijkste verandering is de invoering van een Wmo-abonnementstarief in 2020 en in dat verband komt 
het mij zinnig voor om in een kort overzicht aan te geven wat deze nieuwe regeling voor u kan betekenen als u 
aangewezen bent op één of meer Wmo-voorzieningen vanwege een beperking en/of       chronische ziekte.  

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Abonnementstarief  
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De overheid wil u met de invoer van een Wmo-abonnementstarief in 2020 een tegemoetkoming bieden in de 
stapeling van eigen bijdragen zoals deze verbonden zijn aan de ondersteuning en hulpverlening via de Wmo. De 
wettelijk verplichte eigen bijdrage van 385 euro van uw zorgverzekering zal daarvan uitgesloten zijn,  deze zal 
door een ieder voldaan moeten worden. Ter voorkoming van een daarnaast voortkomende stapeling aan eigen 
bijdragen voor Wmo-voorzieningen is er nu bepaald dat er in 2020 voor de meeste Wmo-voorzieningen een 
abonnementstarief gaat gelden, met een tarief van maximaal 19 euro voor een periode van vier weken, ongeacht 
het aantal toegekende voorzieningen. Een zeer  aanmerkelijk kostenverlichting voor veel mensen met een 
chronische ziekte en/of een beperking. 

Het abonnementstarief van 19 euro geldt in principe  voor alle maatwerkvoorzieningen en algemene  
voorzieningen met een duurzame hulpververleningsrelatie. Een maatwerkvoorziening en/of algemene     
voorziening staat ter beschikking voor iedere inwoner van de gemeente van inwoning, wat betekent dat men 
zich met een hulpvraag voor een voorziening rechtstreeks tot de eigen gemeente kan wenden, zowel voor een 
maaltijdvoorziening als voor een noodzakelijk hulpmiddel. Ten behoeve van een algemene voorziening zal er 
geen uitgebreid onderzoek plaats vinden naar uw persoonlijke situatie, dit in tegenstelling tot een maatwerk-
voorziening waar bij wel nadrukkelijk naar de persoonlijke situatie gekeken wordt.  
Een maatwerkvoorziening wordt alleen verkregen, indien de aanvrager niet afdoende geholpen zou zijn met 
een passende algemene voorziening. Om dit te kunnen bepalen wordt er door de gemeente vrij uitgebreid  
onderzoek gedaan naar uw behoeften en situatie, wat meestal via een gesprek bij u thuis plaats vindt. Het  
zogenaamde keukentafelgesprek. 

Niet alle algemene voorzieningen vallen echter onder het abonnementstarief, de grote uitzonderingen worden 
hier onder vermeld, maar er doen zich ook situaties voor waarvoor het tarief van 19 euro per maand niet  
passend zou zijn. Voor dergelijke situaties kan de gemeente dan een eigen en aparte op de hulpvorm,  
afgestemde bijdrage vragen. Zo brengen velen gemeenten voor het aangepaste vervoer een lagere eigen  
bijdrage per uitgevoerde rit in rekening, daar 19 euro een te hoge vergoeding zou zijn als er per periode slechts 
eenmalig gebruik gemaakt wordt van deze bijzondere vervoersvorm.  

Het abonnementstarief vooral gunstig ten opzichte van een duurzame hulpverleningsrelatie. 

Wellicht is het u minder duidelijk wat er onder een algemene voorziening met een duurzame  
hulpverleningsrelatie verstaan dient te worden. Om u daarin tegemoet te komen worden er hier enkele  
voorbeelden gegeven van wanneer er wel of geen sprake is van een duurzame hulpverlening: 
 
 Wordt u een Algemene voorziening toegekend waarbij sprake is van een langere tijd verlenen van   

regelmatige werkzaamheden in uw belang, dan is dit een duurzame hulpverlening.  
Denk daarbij   bijvoorbeeld aan het schoonhouden van uw woning of hulp bij uw administratie.  

 De hulpverlener moet daarbij dan wel voor een langere periode aan u toegewezen zijn. Er is  geen sprake van 
een duurzame hulpverleningsrelatie indien u een kort durende ondersteuning toegewezen krijgt, zoals  
bijvoorbeeld voor een herstelperiode na ontslag uit een ziekenhuis. 
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 Het bezorgen van maaltijden aan huis, zoals bijvoorbeeld van tafeltje dekje en overeenkomstige        

verzorgingsactiviteiten, vallen niet onder het begrip van een duurzame hulpverleningsrelatie. 

 Er is wel sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie als u een voorziening toegewezen krijgt, waarbij 
de te verrichten werkzaamheden de grootste kostenpost is en de hulpverlener voor een langere tijd  
regelmatig bij u aan huis komt.  

 Er zijn ook Wmo-voorzieningen waarbij in bepaalde gevallen wel sprake kan zijn van een duurzame  
hulpverleningsrelatie, terwijl deze in grote lijnen daar niet onder vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
respijtzorg waar slechts een enkele keer per jaar gebruik van wordt gemaakt. Dit kan dus niet als  
duurzaam beschouwd worden. Maar respijtzorg kan echter ook aangewend worden voor gezinnen met 
een kind met een levenslange beperking is, of waar een gezinslid met een ernstige chronische  aandoening 
deel van uitmaakt. In beide gevallen wordt . 

 Het zelfde geldt in grote lijnen ook voor de dagbesteding. Is men daar regelmatig, meerdere keren per 
week, op aangewezen, dan is ook hier sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie. Het bezoek aan 
een buurthuis waar men door vrijwilligers opgevangen en bezig gehouden wordt, valt echter weer niet  
onder de noemer duurzame hulpverleningsrelatie.   

Nawoord: 

Dit Wmo-abonnementstarief is via het ministerie van V.W.S. 
tot stand gekomen. Half 2019 is deze nieuwe    regelgeving al 
eens door mij onder uw aandacht gebracht, maar kennelijk 
gaat het nu in 2020 ook werkelijk in werking treden. Financieel 
voor velen een welkome verbetering alleen is het spijtig dat 
men gemeenten ook nu weer enige ruimte laat om er  
plaatselijk wat aanpassingen op los te laten.  

Dit gaat betekenen, dat men als chronisch zieke of met een beperking in de ene plaats een betere en gunstigere 
ondersteuning gaat verkrijgen dan in een andere plaats of nabuur gemeente. Jammer want vooral hier zou een 
gelijkberechtigdheid moeten gelden voor mensen die het minder makkelijk hebben. 

Deze ongelijkheid wordt in de hand gewerkt door de bepaling dat gemeenten zelf kunnen bepalen bij welke van 
de eigen algemene voorzieningen het begrip duurzame hulpverleningsrelatie meegenomen gaat worden. Daar 
gaat een wirwar aan maatstaven uit ontstaan, al naar gelang dat een gemeente de te leveren zorg kan  
bekostigen. Er is wel enig begrip voor deze weeffout want de vraag naar hulp in de huishouden is groot en voor 
vele gemeenten vrijwel onbetaalbaar, maar dat zou geen vrijbrief mogen zijn voor een ongelijkmatig handelen. 
Overheid en gemeenten hebben zelf voor dit systeem gekozen, dus dient daar ook een correcte afhandeling bij 
toegepast te worden.  
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De oplossing van de  woordzoeker LEURDER  

[ >>VERVOLG VAN PAGINA 13]  

Per gemeente kan er dus bepaald   wor-

den aan welke algemene  

voorzieningen als een duurzame hulp-

verleningsrelatie beschouwd kunnen 

worden. Een keuze die gemaakt dient te 

worden per voorziening en niet per indi-

viduele cliënt.  



Per gemeente kan er dus     
bepaald worden aan welke algemene voorzieningen 
als een duurzame hulpverleningsrelatie beschouwd 
kunnen worden. Een keuze die gemaakt dient te  
worden per voorziening en niet per individuele cliënt. 
Heeft een gemeente bepaald dat een algemene    
voorziening niet onder het abonnementstarief valt, 
dan staat het de gemeente vrij om de eigen bijdrage 
vast te stellen. Dit maakt het geven van een  algemeen 
advies er niet eenvoudiger op en de enigste raad die in 
deze gegeven kan worden luid dan ook; Heeft u een 
algemene  Wmo-voorziening toegewezen gekregen, of 
gaat u deze nog verkrijgen,    vervoeg u dan aan de  
loketten ten gemeentehuize om aldaar te informeren 
of het Wmo-abonnements-tarief ook voor u gaat  
gelden. Wellicht moet u nog even  geduld hebben voor 
het juiste antwoord, maar valt dit negatief voor u uit 
dan kan daar altijd nog een bezwaar tegen  
aangetekend worden.  
Betaalt u momenteel uw eigen bijdrage via het CAK 
dan mag u binnenkort een bericht verwachten,  waarin 
aangegeven staat wat voor u de eigen bijdrage in 2020 
gaat worden. 
 
P.S. 

Een maatwerkvoorziening behoort volgens de regel-
geving altijd onder het abonnementstarief te vallen 
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Woensdag en  

donderdagmiddag 

TEKENEN 

EN SCHILDEREN 

 

Maandag vanaf 10:00 uur 

Op dinsdagmiddag  

en 

op vrijdagmiddag  

vanaf 12:30 uur 

Maandag  

vanaf 13:30 uur 

[ 14 ]  

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD feb./mrt. ‘20 [39] 

18 MAART 

Aanvangstijd 13.00 uur 
Zaal open 12.00 uur 

“De Jeugd van Gisteren” 
 

LET OP!!! GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD  

KIENEN 

19 FEBRUARI  

  Aanvangstijd 13.30 uur 
Zaal open 12.30 uur 

“De Jeugd van Gisteren” 

WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, werk, 

gezin, gezondheid, wonen of  

activiteiten in uw buurt?   

BILJARTEN 

 

Alle doordeweekse dagen  

vanaf 12:30  uur . 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

Woensdagmiddag  

vanaf  13:30 uur 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

 

Donderdag 

vanaf  13:30 tot 16:30 uur 
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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  van de maand UIT ETEN 

(Neem eerst contact op!) 

Nan Kerkman (0620341252) 

 

56 39  124 

 

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    

06 231 715 72 TUSSEN 18 EN 19 UUR 

Coördinator Activiteiten: 

Christine Veling 

ACTIVITEITEN@SV-HN.NL   
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MAIL: 

INFORMATIE@SV-HN.NL 

BRIEVENBUS: 

             GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN         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 APRIL 2020 

 

 

 

DE JEUGD VAN GISTEREN 

is GESLOTEN op alle  

christelijke feestdagen.  

Dus dan geen  

SvHN activiteiten. 

Begin van de even maanden ontvangt u ons INFOBLAD of in 

de brievenbus of digitaal, in vorm van een e-mail, met      

informatie en links naar ons digitaal INFOBLAD op onze 

website. 

In het begin van de  oneven maand ontvangt u, als u zich 

heeft opgegeven, een nieuwbrief in de vorm van een  

e-mail met daarin de aankondiging van het artikel dat 

Floor Calandt heeft geschreven voor de oneven maand.  

En natuurlijk het laatste SvHN nieuws.   


