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De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - Duidelijke uitleg over ons pensioenstelsel

Nederlandse pensioenfondsen bezitten 200% van het Bruto Nationaal Product, het eerstvolgende 
land – op grote afstand – is Finland met 59%. Alle andere landen hebben – veel – minder pensi-
oenvermogen. Maar de pensioenen worden overal geïndexeerd, behalve in Nederland. Want u 
moet geloven dat onze pensioenfondsen er slecht voor staan.

Ons pensioenstelsel, onhoudbaar of onverwoestbaar?
 
“Wij willen niet dat het huidige systeem helemaal op de schop gaat. Maar toch zien ook wij dat het op sommige punten 
vastloopt. Nu krijgen werknemers een soort zekerheids-garantie die in werkelijkheid niet blijkt te bestaan. Het bieden 
van die zekerheid kost veel geld. En het loslaten van die garanties levert dus geld op. Bijvoorbeeld door de verplichte 
buffer op te heffen die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden voor wanneer het economisch slechter gaat. Dat 
betekent dat je pensioenuitkeringen eerder kunt verhogen. Met als kanttekening een grotere kans op korten van het 
aanvullend pensioen als het economisch tegenzit.
Gehoord worden is iets anders dan meebeslissen. Voor het draagvlak van het nieuwe pensioenstelsel is het essenti-
eel dat gepensioneerden daarover hebben meegedacht. Én jongeren, trouwens. Er wordt wel gedacht dat ouderen en 
jongeren in deze discussie tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Wij vragen dus ook van de minister of jonge-
renorganisaties van de vakbonden mee mogen praten.”

Weet u nog wat er binnenskamers in dit kabinet gezegd werd? De massa senioren wordt steeds groter en daar zit het 
spaargeld dus daar moeten we gaan plukken. 
 
Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Bestuur

Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow



Puzzelfietstocht (9 april)

Dinsdag 9 april 09.30 uur. Vertrekpunt: Meulvliet in Tholen. Deelname gratis.
 
Buurtsportcoaches organiseren in samenwerking met gymvereniging Olympia Tholen een Puz-
zelfietstocht voor dames en heren vanaf 55 jaar. Er wordt gestart met een warming-up, gegeven 
door de docente van de 55+ gymgroepen van Olympia. Tijdens de mooie fietsroute van 25 km 
mag u de gekregen vragen beantwoorden om de puzzel op te lossen. Naderhand is er een gezellig 
samenkomen en koffiedrinken. 
 
Aanmelden bij Bo van Keulen via bo.vankeulen@tholen.nl of 06-51602093 graag vóór 2 april.

 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 088 2323300 (nieuw telefoonnummer) of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-11-27-52-64

 Paasbrunch en bingo (10 april)

Op woensdagmiddag 10 april a.s. de jaarlijkse paasbingo met vooraf een paasbrunch. Deze start 
om 12.00 uur  in de Vossenkuil. De bingo begint om 14.00 uur (dit voor degene die zich niet heb-
ben opgegeven voor de brunch). Entree voor brunch en bingo € 10,00.
Opgeven voor de brunch: dit kan nog tot 31 maart bij Leo Hartman  0166 672937

Belastingservice SVV e.o. 

Voor het invullen van uw belastingopgave kunt u terecht bij de volgende personen:                                                         
de heer Rien Wessels    tel.   0166 672626
de heer Cees de Leeuw tel.   0166 672557

 Zorgloket (9 april)

Ook in maart staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (9 april) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Busreis SVV.e.o. (14 mei)

Op 14 mei a.s. organiseren we weer ons jaarlijkse dagtripje.
Voor dit evenement kunt u zich nog opgeven tot 31 maart a.s. Dit doet u bij Leo Hartman 0166 
762937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl.
Kosten voor dit reisje € 50,00 pp (gelieve vooraf afrekenen). Programma: zie nieuwsbrief maart.

 Oud ijzer

Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee, dan is hier de oplossing!  U 
belt onderstaande telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865

 Bedankt

Wij willen u nogmaals bedanken voor het oude ijzer dat we de afgelopen periode van u mochten 
ontvangen!


