Senioren contact

Jaargang: 3 uitgave: 2: maart 2018

Bestuur
Voorzitter:
Dick Jansen, tel. 0313-476970
voorzitter@seniorenverenigingdoesburg.nl
Secretaris :
Dick Blankenstein, tel. 0313- 475537
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl
Penningmeester:
Johan Schovers, tel. 06-10737352
info@seniorenverenigingdoesburg.nl
Ledenadministratie:
Martijn Fohr, tel. 0313-631169
roma38@planet.nl
Gaat u verhuizen of anders, geef het door aan de Ledenadministratie.
Ouderenadviseur:
Dinsdag, Woensdagen Vrijdag (Caleidoz) 0313- 820030
Bankrekening:RegiobankNL77 RBRB 0939.6959.44
t.n.v. Seniorenvereniging Doesburg e.o.
Website: http://seniorenverenigingdoesburg.nl
Mail: info@seniorenverenigingdoesburg.nl
Aangesloten bij:
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen; FASv

Inhoudsopgave

Blz.

Van de voorzitter

4

Ledenadministratie een welkom

4

Maandopening maart 2018

4

Agenda maart 208

5

Plannen overheid

6

Eenzaamheid een probleem

7

Korting collectieve zorgverzekeringen.

9

Punten bepalen maximale huurprijs

9

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

10

Verkiezingsdebat in Grotenhuys

10

Van de voorzitter.

Indien correct dan staat er verderop in dit blad een stukje over de plannen
van dit kabinet, die u in uw portemonnee gaat voelen.
Over het algemeen ben ik niet zo geïnteresseerd in de politiek, maar ik lees
wel eens een krant en volg de televisie en radio ook wel. Ofschoon deze
media ook niet altijd de realiteit juist weergeven, kun je niet altijd zonder.
Mits je mee wil praten in deze maatschappij.
Nu hoor ik diverse politici in de media verkondigen dat het dit jaar, op
financieel gebied, een stuk beter gaat. Wat dan wel realiteit is, dat ik er
nog niets van gemerkt heb en als ik de mensen moet geloven die ik spreek
ook niet. Dat kan ook niet, want alles wordt duurder, zie genoemd artikel
elders in dit blad. De pensioenen zijn al jaren niet meer geïndexeerd
(verhoogd) en de kleine verhoging van de AOW kan dit ook niet verhelpen.
Doordat ik nog wel een klein beetje vrijwilligerswerk doe, waaronder
mantelzorg, denk ik dat ik niet alleen voor mijzelf spreek.
Bovengenoemd verhaal zal niet snel onze regeerders tot actie laten
overgaan om e.e.a. te veranderen, maar ik wilde u toch de informatie niet
onthouden, zoals velen dit voelen.
Hierbij heb ik nog een financiële tip voor u. Heeft u AOW en misschien een
(klein) pensioen en doet u nog geen belastingaangifte, aarzel dan niet om
een van onze belastinginvulhulpen te benaderen. Het kan u misschien
weleens veel geld besparen.
Hoe dan ook, ik hoop u snel weer te zien bij een van onze activiteiten.
Dick Jansen
Vacature
Wij zoeken een redacteur die hetSenioren contact wil verzorgen!!
Een welkom aan:nieuwe leden februari 2018.
Mevr. E Wolf – Beekman, Mevr. A D Hagoort,Mevr. Tinie Lamers-Reijmer,
Hr. H Knollenburg uit Doesburg.
Graag tot ziens bij onze activiteiten.
Maandopening 2 Maart 2018
Net als voorgaande jaren dit jaar houden wij de gezamenlijke maaltijd
in het restaurant vanGrotenhuys(van Brakellaan) om 17:00 of 19:00 uur

Agenda maart 2018
Dag

Datum

Tijd

vrijdag

2-3-2018

17:00
19.00

vrijdag

9-3-2018

14:30

vrijdag

9-3-2018

17:00

dinsdag

13-3-2018

14:30

dinsdag

20-3-2018

13:30

woensdag

21-3-2018

14:00

vrijdag

23-3-2018

14:30

Activiteit
Maandopening
gezamenlijke maaltijd
Klaverjassen, Jokeren,
Bridgen en Rummikub
Verkiezingsdebat ouderen
bonden met de fractieleiders
van de politieke partijen.
Wandelen
Fietsen
Bowlen
Klaverjassen, Jokeren,
Bridgen en Rummikub

Hieronder meer info over de plaats van de activiteiten .
Klaverjassen, Jokeren, Bridgen en Rummikub in
Grotenhuys: van Brakellaan
Wandelen verzamelen bij parkeerterrein De Bleek
Fietsen, vertrek vanaf de Meipoort
Bowlen in het Dorpshuis Drempt
(fietsers vanaf de Meipoort om 13:30 uur)
Sjoelen in Grotenhuys: van Brakellaan

De plannen van het nieuwe kabinet gaat u voelen in uw
portemonnee. We zetten de belangrijkste veranderingen op een
rij.
Boodschappen
Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9%. U betaalt het lage tarief
onder meer over levensmiddelen, boeken en tijdschriften. Maar ook de
kapper en de fietsenmaker worden duurder.
Inkomen en pensioen
De inkomstenbelasting gaat omlaag en wordt eenvoudiger: van 4 naar 2
tariefschijven.
Er komt een basistarief van 36,93% tot een inkomen van €68.600.
Daarboven betaal je 49,5% belasting. Voor AOW-ers blijven er drie
schijven bestaan doordat zij geen AOW-premie betalen.
De heffingskorting voor werkenden gaat met ongeveer €365 omhoog. Dat
is een fiscaal voordeel.
De ouderenkorting gaat omhoog met €160. Ook dat is een fiscaal voordeel,
maar de deze korting gaat wel omlaag, afhankelijk van het inkomen.
Details worden nog uitgewerkt.
Iedereen krijgt een eigen pensioenpot. Over die plannen wordt al langer
gepraat. Details over de gevolgen ontbreken vooralsnog.
Vrijwilligers mogen meer bijverdienen: de onbelaste vrijwilligersvergoeding
wordt verhoogd van €1.500 naar €1.700 per jaar.
Spaargeld
We mogen vanaf 2019 meer belastingvrij sparen. Het heffingvrij vermogen
gaat van €25.000 naar €30.000 (€60.000 voor paren). Bij het bepalen van
het fictieve rendement wordt straks gekeken naar de rente van 1,5 jaar
geleden. Dat is actueler dan nu het geval is en betekent waarschijnlijk een
(lichte) verlaging.
Nu betalen spaarders tot een bedrag van €75.000 boven de vrijstelling
0,86% vermogensbelasting. Daarboven 1,38% tot een bedrag van
€975.000. Is het vermogen nog hoger, dan is het tarief 1,62%.
Wonen
Wie de hypotheek op zijn huis (bijna) heeft afgelost, is straks ook flink
duurder uit, omdat de Wet Hillen vervalt. De voorgenomen maatregel van
het nieuwe kabinet raakt vooral 65-plussers. Het plan lekte al eerder uit.

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd naar
maximaal 46 procent in 2020. Voor 2021 wordt het 43 procent, in 2022 is
de maximale aftrek 40 procent en voor 2023 komt het maximum op 37
procent.
Energie
De energiebelasting gaat omhoog. Ook dat was al eerder bekend. Vanaf
2018 gaat de energierekening nog verder omhoog.
Zorgverzekering
Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft €385 per jaar. De zorgpremie
gaat waarschijnlijk omhoog, maar verschilt per pakket en per verzekeraar.
De overheid wordt strenger op medicijnen. Dat betekent minder
vergoedingen en strengere inkopen bij farmaceuten: medicijnen worden
duurder. Van rolstoelen en krukken worden alleen de goedkoopste nog
vergoed.
Thuishulp
De eigen bijdrage die nu geldt voor thuishulp wordt vervangen door een
abonnement van maximaal €17,50 per maand. Nu kan die eigen bijdrage
voor de Wet maatschappelijke ondersteuning per gemeente verschillen.
Daar komt dus een eind aan.
Verblijf in het verpleeghuis
Het vermogen telt minder zwaar mee voor de eigen bijdrage voor verblijf in
een verpleeghuis. De bijtelling gaat van 8 naar 4 procent.

Bron: “PlusonLine”, Erik Bogaards.
Eenzaamheid, een probleem?
De laatste maanden is er weer veel geschreven over eenzaamheid.
Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijden, maar uit een onlangs
gepubliceerd onderzoek van TNO blijkt dat boven de 65 jaar zich meer dan
60 % zich enigszins eenzaam voelt en 6 % ergeenzaam.Zo vertelde Mies
Bouwman dat zij na het overlijden van haar man thuis de hele dag de
televisie liet aan staan om maar geluid in huis te hebben. Anderen
vertelden moeite te hebben om alleen thuis te komen in een donker huis
en staken daarom bij vertrek alvast de lichten aan..

Praten over de eigen eenzaamheid zit in de taboesfeer, dat doet men niet
graag. Uitzonderlijk en indrukwekkend vond ik daarom ook de uitzending
op Nederland 2 van de EO onder de titel “Wie kentmij nog”.Portretten uit
van eenzame mensen, zowel jong als oud, die de moed hadden publiekelijk
toe te geven dat zij zich eenzaam voelden. Maar zeker in onze samenleving
waarin de zekerheden en saamhorigheidsgevoelens aan het afnemen zijn
en voorzieningen in de plaats komen van recht op zorg is de kans groot dat
eenzaamheid bij ouderen gaat toenemen. Hoe ziet mijn oude dag eruit, en
op wie kan ik terugvallen voor zorg en hulp als dit nodig is?.
Is er dan wel iets aan eenzaamheid te doen?. Het kan, al moeten wij reëel
zijn dat eenzaamheid als algemeen verschijnsel tot op zekere hoogte altijd
zal blijven bestaan. Maar vooral lokaal in de buurt of onder vrienden en
familie, ligt dat anders. Daar is omzien naar elkaar mogelijk en kan een
begin van een antwoord worden gevonden. Vele organisaties zitten te
schreeuwen om vrijwilligers en bieden zinvol werk. Dat biedt
mogelijkheden maar is niet iedereen (meer) gegeven. Er alleen op uitgaan
is voor sommigen al bijna een brug te ver,een enorme stap. Dan helpt het
enorm als je uiteindelijk over je schroom heen stapt en daarvoor beloond
wordt met een hartelijke ontvangst en niet het gevoel krijgt van een
indringer te zijn. In de veel bekeken tv-serie van Hendrik Groen werd
daarvan een mooi voorbeeld gegeven. Een nieuwe bewoonster (Eefje)
kwam de eetzaal binnen en ging aan een tafeltje zitten. Een andere
bewoonster reageerde snibbig met “dat is mijn stoel”. De aangesproken
Eefje reageerde met “ ik zie uw naam toch echt niet op deze stoel staan, u
vergist zich “ en ging gewoon zitten.
Ouderen, die niet willen vereenzamen, zullen zelf actie moeten
ondernemen. Een steuntje in de rug is dan zeer welkom.
Als tip voor een goed voornemen aan het begin van het nieuwe jaar.
Neem daarom eens iemand mee, bijvoorbeeld naar een van onze
activiteiten. Verbeter de wereld, begin alvast zelf.
Dick Blankenstein

Korting collectieve zorgverzekeringen.
Al sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 bestaat
de mogelijkheid om via het sluiten van een collectieve zorgverzekering voor
een groep personen een korting op de nominale premie te bedingen. Er
zijn in Nederland nu 64.000 collectiviteiten van tienduizenden tot enkele
verzekerden!
Door een onlangs (op verzoek van het Ministerie van VWS) gepubliceerd
onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit over de effectiviteit en
juistheid van deze kortingen, is een discussie ontstaan over de juistheid
van deze korting.
De bedoeling was dat de kortingen gebaseerd zouden worden op
zorginhoudelijke afspraken. Het is echter een marketinginstrument van de
zorgverzekeraars geworden die niet past in een solidair
zorgverzekeringssysteem.
Deze week spraken vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en
vertegenwoordigers van grote collectiviteiten hierover met elkaar. De
meningen hieromtrent verschillen nogal. Wij volgen deze discussie en
houden u op de hoogte.
Bron (NVOG)
Punten bepalen maximale huurprijs
Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer.
Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk
onderdeel van de woning,
zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de
punten een maximale huurprijs op.
Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
U kunt zelf de punten en maximale huurprijs van uw woning uitrekenen
met de huurprijscheck van de Huurcommissie.
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-enpunten/huurprijscheck-en-puntentelling/

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bepalen we met z’n allen
wie het de komende vier jaar voor het zeggen krijgt in de gemeenteraad.
Nou ja, met z’n allen. Bij de verkiezingen van 2010 en 2014 kwam nog
geen 54 procent van de kiesgerechtigden stemmen.
Wij willen je uitdagen dit jaar actiever mee te doen, ook al in de komende
weken. Door mee te beslissen welke onderwerpen volgens jou de aandacht
verdienen van de lokale politici!
Waar moet het volgens jou vooral over gaan bij de verkiezingen?
Wat moet een politieke partij in jouw gemeente aanpakken om jouw stem
te krijgen? Stel een vraag over een onderwerp dat je aan het hart gaat.
Waarin je zelf de gelegenheid krijgt om de politici je vraag voor te leggen.
De gemeenten hebben de afgelopen jaren heel wat taken overgenomen
van het Rijk, op het gebied van de jeugdzorg, de WMO (Wet
maatschappelijke ondersteuning), werk, inkomen en participatie. Je vraag
zou daarover kunnen gaan, maar is er iets anders dat je bezighoudt?
Schroom niet!
Daarom nodigen wij u uit voor hette houden:
Verkiezingsdebat in Grotenhuys
Vrijdag 9 maart
Op 21 maart wordt er in Doesburg een nieuwe gemeenteraad gekozen. De
ouderenbonden van Doesburg, te weten KBO,PCOB en SVD e.o.
hebben het initiatief genomen om ter informatie aan hun achterban en
andere belangstellenden een verkiezingsdebat te organiseren.
Voor dit debat is van iedere politieke partij de lijsttrekker uitgenodigd. Dit
debat, met de heer Wim Derksen als gespreksleider,
zal plaatsvinden in het restaurant van Grotenhuys aan de van Brakellaan in
Doesburg op vrijdag 9 maart, inloop vanaf 16.30 uur en officiële start om
17.00 uur. De koffie en thee zijn voor rekening van de bonden, drank is
voor eigen rekening. Na afloop (18.00 uur) kan desgewenst van een
stamppotmaaltijd genoten worden. De kosten hiervan zijn € 6,00, vooraf
op te geven aan Cambio (tel. 06-83522830).
Een unieke mogelijkheid om zaken die ubezig houden, voor te leggen aan
kandidaat raadsleden en daarover met hen in debat te gaan.

