Senioren contact

Jaargang 3: uitgave 7 september 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? Graag een berichtje naar de ledenadministratie.
Ouderenadviseur:
Dinsdag, Woensdag en Vrijdag (Caleidoz) 0313- 820030
Bankrekening: Regiobank NL77 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
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden; NVOG
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Inhoudsrechten
Hoewel het Seniorencontact met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt
gemaakt kunnen gebruikers van het Seniorencontact geen rechten ontlenen
aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij
het gebruikmaken van links (doorverwijzingen naar websites) aanvaardt de
SVD e.o geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie,
producten en diensten op deze sites. Ook aanvaardt de SVD e.o geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
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Van de voorzitter.
Dag allemaal,
De vakantiemaanden zijn bijna voor iedereen voorbij. Een enkeling heeft
het nog tegoed, maar onze vereniging pakt in september de draad weer op
en start voor de tweede helft van 2018.
De temperaturen zijn ons, zoals het er nu uitziet, gunstig gezind.
We hebben niet helemaal stil gezeten. Zoals u in ons laatste
seniorencontact vernomen hebt, hadden wij het voornemen, met u, op
zaterdag, 04 augustus, op excursie te gaan naar het
“Kijk- en Luistermuseum” te Bennekom. Dit heeft inmiddels plaats
gevonden. Als ik de deelnemers mag geloven is dit een geslaagde dag
geweest. Een verslag over dit evenement zal u in dit blad terugvinden.
Persoonlijk vind ik het wel minder dat er maar 16 deelnemers zich opgeven
hadden, waaronder 5 bestuursleden. Iets organiseren is toch moeilijker dan
je denkt. Kan me zo voorstellen dat niet iedereen evenveel gecharmeerd is
van bepaalde activiteiten e.d. en zich verheugen op iets dat hun interesse
heeft. Al eerder hebben wij, als bestuur, aangegeven dat u zich niet moet
laten weerhouden om ons te laten weten wat u zou willen. Dat kan van
alles zijn. Hierbij denken wij bv. aan:
Inhoud seniorencontact, een copy aanleveren, activiteiten,
enzovoort. Enkele leden willen bijvoorbeeld in de wintermaanden op een
zondag iets ondernemen. Men ziet zo’n winterse zondag toch enigszins
verloren.Let wel, het moet wel realiseerbaar zijn, denk aan: deelnemers,
dus animo, kosten, locaties!
Schroom dus niet om een bestuurslid te benaderen en uw interesse te
ventileren. Het kan telefonisch, mondeling, per email, maakt allemaal niet
uit. In afwachting van uw respons en een heel fijne tweede helft van dit
jaar toegewenst.
Dick Jansen

Wij namen afscheid van:
Mevr J. van Hylckama Vlieg – Brouwer uit Doesburg
Nieuwe leden
Een welkom aan:
Heer A.F.E. Jansen en Mevr. T. A. G. Jansen - van Haren uit Doesburg
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Dag
maandag
dinsdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
dinsdag

Agenda september 2018
Datum
Tijd Activiteit
septemberreis gezamenlijke
3-9 t/m 9-2018
9:00
ouderenver. Doesburg
11-9-2018
13:30 Fietsen
Maandopening Muziekmiddag
14-9-2018
14:30
Single Entertainment
19-9-2018
14:00 Bowlen
Klaverjassen, Jokeren,
21-7-2018
14:30
Rummikub, Bridge
25-9-2018
13:30 Fietsen

Hieronder meer info over de plaats van de activiteiten.
- Klaverjassen, Jokeren, Bridgen en Rummikub in
Grotenhuys: van Brakellaan
- Fietsen, vertrek vanaf de Meipoort
- Bowlen in Kultuurhuus Drempt. (Fietsers vanaf Meipoort
13.30 uur) vanaf 14:00 uur.
Maandopening Single Entertainment
Zoals de titel al doet vermoeden neemt onze gast – we verklappen zijn
naam nog niet – ons deze middag mee terug naar onze jeugd. Onze gast
zet samen met u de bloementjes buiten en genieten we van echte
klassiekers. Denk hierbij aan hits uit de seventies ‘De clown’, ‘Het Is weer
voorbij die mooie zomer’ en ‘De vlieger’. Maar onze gast gaat nog verder
terug in de tijd met ‘Weet je nog wel?’, ‘Daar bij die molen’ en ‘we laten de
sterren flonkerend aan de hemel staan’. En ‘Oerend hard’ komt ook langs
met Bertus en Tinus op de BSA die ze noodgedwongen hebben ingeruild
voor een scootmobiel waarmee ze door het ‘huus’ crossen.
En wanneer gaat dat gebeuren? Deze muziekmiddag is de maandopening
van september en wel op vrijdag 14-09 om 14.30. We hopen op een grote
opkomst. Het zou jammer zijn als van deze bijzondere maandopening maar
een kleine groep leden geniet. Dus komt allen. Om deze oproep te
ondersteunen tot slot een klein gedicht;
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Ik zit voor het raam, soms wat eenzaam.
Maar na deze muziekmiddag, ga ik naar huis met een lach.

Gouden idee ?? Kijk en Luistermuseum
Het leek het bestuur een goed plan tijdens de vakantieperiode, een periode
die wij senioren overslaan omdat dan het te duur, te druk en vaak ook te
warm is, als experiment de zomerslaap te onderbreken voor een leuk en
toch goedkoop uitstapje. Dat uitstapje werd het Kijk- en Luistermuseum te
Bennekom op 4 augustus j.l. Een van onze bestuursleden nam de taak op
zich om de logistiek te regelen, een ander nam de administratieve taken op
zich, een derde ging eerst zelf kijken en daarna overleggen met het
museum en vervolgens werd al ruim voor de geplande datum van het
uitstapje hiervan melding gemaakt in het blad dat u nu leest. We waren
benieuwd naar uw reacties. Het bleef ijzingwekkend stil. We hebben lang
getwijfeld om de dagtocht door te laten gaan. Uiteindelijk zijn we met bijna
20 leden afgereisd naar Bennekom. Wat u gemist hebt leest u ongetwijfeld
verder in ons Seniorencontact. Experiment mislukt ?!!!!.Graag uw reactie
!!!! Om een indruk te krijgen wat u mogelijk gemist heeft, kunt u ook een
kort videofilmpje bekijken via de link
https://1drv.ms/v/s!AgzNShoDmoabhgBeMICPzLp39urc
Bridgecursus
Mocht u voor de donderdag nog een interessante tijdsbesteding zoeken
dan is ‘bridgen leren’ voor u een mooie invulling. U bent nooit te oud om
dit fantastische spel te leren. In de bijgesloten folder leest u alles over de
cursus bridgen. En mocht het lesgeld voor u een bezwaar zijn, neem dan
toch even contact op met de bridgeclub. Zij hebben wellicht voor u een
oplossing. Alvast veel plezier gewenst. Want ‘passen’ kunt u altijd nog!

Duits pensioen
In onze grensregio wonen veel senioren die in het verleden een bepaalde
periode in Duitsland hebben gewerkt. Voor deze senioren kreeg de
belastingaangifte 2017 een onverwachte wending. Dat ze op de AOW
worden gekort weten ze al jaren. In plaats daarvan bouwen ze een stukje
Duits pensioen op: de ‘Altersrente’. Maar bij het invullen van de belasting
aangifte 2017 bleek ineens de ‘vrijstelling buitenlands inkomen’ te zijn
verdwenen. Kortom meer belasting betalen of veel minder terug krijgen.
Hoe is dat mogelijk?! Het antwoord is een nieuw Duits – Nederlands
belastingverdrag dat voor belastingjaar 2017 verplicht moest worden
toegepast. Tot dan toe betaalde een senior met Altersrente keurig
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belasting in Duitsland. Dit verdrag heeft deze werkwijze omgedraaid en nu
moet de senior over zijn Altersrente in Nederland belasting betalen. En u
begrijpt het al, de belastingheffing in Nederland is veel hoger dan in
Duitsland. Voor senioren met een Altersrente van meer dan 15.000 euro
blijft alles bij het oude. Deze senioren zijn de belasting invulhulpen niet
tegengekomen.

AOW en overlijden
Bij overlijden van een senior met AOW, krijgt de partner met wie wordt
samengewoond een extra maand AOW (overlijdensuitkering). Als er geen
partner is krijgen de kinderen, mits jonger dan 18 jaar, deze
overlijdensuitkering. Indien er ook geen kinderen zijn kan een mogelijke
huisgenoot voor deze overlijdensuitekering in aanmerking komen. Op dit
extraatje heb je recht maar soms moet je de Sociale Verzekeringsbank
daar even aan helpen herinneren.

Resultaat hulp belastingaangifte
De belasting invulhulpen van de Senioren Vereniging Doesburg hebben
samen bijna 100 leden geholpen bij het invullen van de belastingaangifte
2017. De meeste leden hebben geld teruggekregen maar een aantal moest
bijbetalen. Opgeteld en afgetrokken komt dat neer op een gemiddeld
bedrag van bijna 200 euro per persoon retour. De belasting invulhulp komt
bij u thuis om de stand van zaken op te nemen. De leden betalen 6 euro
per aangifteformulier inkomstenbelasting en premievolksverzekeringen. De
belasting invulhulpen worden jaarlijks door de FASv bijgeschoold en zijn
door de FASv gecertificeerd om als belasting hulp te mogen optreden.
Soms vragen de leden de belasting invulhulpen om meerwerk te doen.
Denk bijvoorbeeld aan het invullen van de erfbelasting in geval van
overlijden. De belastinghulp zal dit formeel niet doen omdat de
belastinghulp dan buiten de opdracht van het FASv opereert en feitelijk
voor zichzelf bezig is.

Betalen voor bankieren.
De ING laat klanten sinds 1 augustus betalen voor hun betaalrekeningen.
Zowel betaalrekeningen zonder betaalpas als zogenaamde en / of
rekeningen met maar één pasje, zijn de dupe. Ook de ABN Amro is per 1
juli gestopt met gratis maandelijkse afschriften op papier. Klanten die toch
papieren afschriften willen ontvangen, en dat zijn vaak senioren, moeten
voortaan betalen. Uiteraard zijn de kosten voor tweewekelijkse afschriften
hoger dan een keuze voor maandafschriften.
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Keukentafelgesprek Plus
Als u hulp nodig heeft krijgt u bezoek van een Wmo-consulent. Tijdens dit
keukentafel gesprek wil de gemeente samen met u bepalen wat de beste
zorg voor u is. Daarbij neemt de gemeente als uitgangspunt wat uzelf nog
kan en in hoeverre andere mensen die u kent u hierbij kunnen
ondersteunen. Dit keukengesprek is dus heel belangrijk want daar worden
spijkers met koppen geslagen. Vraag daarom altijd aan iemand waarin u
vertrouwen heeft hierbij aanwezig te zijn. Dat mag zelfs een deskundige
zijn, zegt de nieuwe Doesburgs wethouder Birgit van Veldhuizen.
Bijvoorbeeld een onafhankelijk adviseur van MEE. Die kan meekijken en
zien wat mogelijk is. Cliëntondersteuning noemt Van Veldhuizen dat.
Om deze cliëntenondersteuning te stimuleren heeft de gemeenteraad extra
geld uitgetrokken speciaal voor die mensen die het nodig hebben. Grijp die
kans en maak er een keukentafel PLUS gesprek van!

Declareren eigen bijdrage CAK bij Menzis
Heeft u een zorgverzekering en aanvullende verzekering
bij Menzis, dan is het mogelijk de eigen bijdrage, tot zelfs
drie jaar terug, te declareren. Hoe doe je dat?
Vraag een declaratieformulier aan bij Menzis: telefoon 088 222 40 40 en
vul het in en voeg de kopieën van het CAK erbij. Stuur alles naar
Menzis t.a.v. team Verzekerdennota's, Postbus 75000, 7500 KC Enschede.
Het kan ook digitaal met behulp van je DigiD via de website van Menzis.
Kom je er niet uit, bel Caleidoz 0313- 820030 voor hulp.

FASv ledenvoordeel
De Federatie Algemene Senioren Vereniging (FASv) waar de Senioren
Vereniging Doesburg bij is aangesloten, heeft in samenwerking met een
aanbieder een website ontwikkeld waar de leden artikelen of diensten
kunnen kopen met korting. Je kunt de website benaderen op het volgende
adres: www.fasv-ledenvoordeel.nl. Kom je er niet uit, neem contact op met
onze secretaris Dick Blankenstein.

Plannen gemeente gaan digitaal
Burgers en bedrijven kunnen nu nog in de lokale krant lezen wat hun
gemeente van plan is. Maar dat gaat veranderen. In een nieuwe wet staat
dat de plannen van de overheid alleen nog digitaal worden gepubliceerd op
één website: www.overheid.nl Het gaat niet alleen om de plannen over
nieuwe belastingen en gemeentelijke regels. Ook andere mededelingen en
‘bekendmakingen’, bijvoorbeeld een huwelijksaankondiging of de aanvraag
van een bouwvergunning door uw buren, moeten digitaal gaan
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plaatsvinden. Het kabinet brengt de algemene digitale publicatieplicht als
een grote verbetering voor burgers en bedrijven. Besluiten en dergelijke
zijn op dit moment niet altijd even makkelijk te vinden. Sommige worden
op papier gepubliceerd, andere digitaal, en weer andere zowel op papier
als digitaal. Het komt ook geregeld voor dat de informatie alleen ‘ter inzage
ligt’ op een bepaalde locatie. U kunt de plannen van het waterschap
bijvoorbeeld alleen inzien op het kantoor van het waterschap. Er is veel te
zeggen voor het bijeenbrengen van de informatie op een centrale plaats,
maar niet iedereen zal even enthousiast zijn. Want hoe is het gesteld met
uw privacy bescherming als u op een landelijke website bezwaar wil maken
tegen de bouwvergunning van uw buren?

Privacy bescherming
Sinds een paar maanden is een nieuwe Europese verordening in werking
getreden die uw privacy beter moet beschermen. De wet staat bekend als
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties die
persoonlijke gegevens van uw willen hebben alvorens u gebruik kunt
maken van het aanbod of de diensten van deze organisaties, mogen u
geen overbodige persoonsgegevens vragen. Zo mag de dokter om uw BSN
(burger service nummer) vragen maar het hotel dat u via een website wil
boeken niet. Als u na verloop van tijd merkt dat een organisatie verkeerd
omgaat met uw persoonlijke gegevens kan u deze laten verwijderen. Op
dat moment doet u een beroep op het ’recht op vergetelheid’. Een ander
recht is het opvragen van al je persoonlijke gegevens om deze mee te
nemen naar een andere organisatie. Stel u wil van de ene
energieleverancier of (zorg)verzekeraar naar een andere. De AVG heeft de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder aangewezen. Deze
Autoriteit kan organisaties die de privacy regels overtreden forse boetes
opleggen. Nieuw in de AVG is dat de Autoriteit ook in actie moet komen na
een klacht van een burger. De Consumentenbond vindt de AVG ’een goede
stap’, maar niet een waar je wonderen van moet verwachten’.
Consumpties die u ruim voor 14.00 uur of na de film gebruikt komen voor
eigen rekening.
Paspoort en vakantie
Een hotel of andere accommodatie die u bezoekt is verplicht u als gast te
registreren. Dit heeft te maken met de veiligheid en de toeristenbelasting.
Om de registratie en identificatie te voltooien wordt vaak om een paspoort
of identiteitskaart gevraagd. Doorgaans wordt dan een kopie van uw
paspoort gemaakt. Maar pas op: in uw paspoort staan ook gegevens die
fraude gevoelig zijn. Denk hierbij aan je BSN nummer (burgerservice
nummer). Maak voordat u op reis gaat een kopie van uw paspoort. Streep
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het BSN nummer door en zet de verblijfdata en verblijfplaats op de kopie.
Om te bewijzen dat het een echte kopie is laat u bij de receptie zowel uw
paspoort als de kopie zien. Daarna overhandigt u de kopie. Wil het hotel
toch zelf een kopie maken wijs dan op de fraude gevoeligheid en vraag of
het BSN nummer wordt doorgehaald. De ANWB heeft speciale paspoort
hoesjes die de belangrijkste gegevens afdekken in geval een kopie van uw
paspoort of identiteitskaart wordt gemaakt. Ten overvloede: in een nieuw
paspoort (maart 2014) staat het BSN nummer niet meer tussen de
persoonsgegevens maar in de onderste rij van letters en cijfers.
Filmmiddag met Hector
Op vrijdag 2 november om 14.30 uur kunnen leden van de SVD e.o naar
de film. De film draait in het Arsenaal, Kloosterstraat 15 in Doesburg. De
film heet ‘Hector’ en duurt 1 uur. 35 min. In de Belg. / Ned. film speelt de
Belgische komiek Urbanus een belangrijke rol. Vanaf 14.00 uur kunt u al op
kosten van de vereniging een kopje koffie of thee drinken in het Grand
Cafe van het Arsenaal. Consumpties die u ruim voor 14.00 uur of na de film
gebruikt komen voor eigen rekening. De eigen bijdrage voor deze film
inclusief consumptie is € 2,50 euro. De filmzaal is op de eerste verdieping,
en telt 60 stoelen. Het Arsenaal is rolstoel en scootmobiel vriendelijk want
er is een personenlift. Opgave voor deze film kan via de toegevoegde
pagina. Deze ingevulde pagina kunt u inclusief € 2,50 in de brievenbus
doen bij Leo van Bommel, Veerpoortdijk 27 in Doesburg.
Inleveren bij een van de andere bestuursleden in uw woonomgeving kan
natuurlijk ook.
=============================================
=====================================
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Ik ben lid van de SVD. e.o. en kom naar de film kijken.
Ik heb wel / nog niet betaalt.
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BENT U JARIG IN SEPTEMBER???

Spreuk van de maand:
Het wordt gevaarlijk als de meelopers sneller zijn dan de lopers.
Zarko Petan
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