
“Vossepraet” september 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 
Van de voorzitter - Krijgen we nog iets te zeggen?
Op 4 juni boden de KNVG en NVOG een pensioenpetitie aan aan de Tweede Kamer waarin werd 
aangedrongen kortingen te vermijden, indexatie mogelijk te maken en vooral te bevorderen dat de 
gepensioneerden mee kunnen praten over het pensioenakkoord. Daags daarna bleek dat akkoord 
over AOW en aanvullend pensioen te zijn bereikt en kon de aandacht worden verplaatst naar de 
uitwerking. KNVG en NVOG hebben kritisch positief gereageerd op het akkoord.

Positief omdat een aantal eisen van ons werden gehonoreerd zoals gelijke rekenregels voor de premie en de ver-
plichtingen, zodat er geen premiedekkingsgraadtekorten meer kunnen voorkomen, en afschaffing van de zekerheids-
maat die al lang geen zekerheid meer biedt maar wel hoge buffers eist. Het akkoord zou kortingen minder snel nodig 
maken en minder diep doen zijn. Kritisch zijn we bijvoorbeeld omdat het akkoord geen aanpassing van de veel te lage 
rekenrente biedt en de mogelijkheid openlaat dat gepensioneerden mee zouden moeten betalen aan de afschaffing 
van de doorsneeproblematiek. We vroegen en kregen toezeggingen van de FNV en van de minister dat we betrokken 
zouden worden bij de uitwerking van het akkoord. Zeker niet onbelangrijk want er zijn nog vele losse einden en ook 
de transitie van het oude stelsel naar het nieuwe betekent een forse verschuiving van rechten en plichten die moeten 
worden afgehandeld en de rekening daarvan moet eerlijk worden verdeeld. De minister gaf aan dat onze betrokken-
heid “directer en actiever” zou zijn. Daar mochten we en wilden we op vertrouwen. Inmiddels zijn we een aantal we-
ken verder en is er nog geen helderheid over het besluitvormingsproces bij de uitwerking van het akkoord. Dat is niet 
zo gek want er moet geïnventariseerd worden wie allemaal betrokken moeten en willen worden en hoe al die partijen 
om tafel moeten komen. Bovendien is Den Haag met reces gegaan.
Toch zijn we niet gerust op de gang van zaken en houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten. Daar is ook aan-
leiding toe.  
Premiedekkingsgraad kun je zien als een soort pensioen thermometer Als er bv. €105,00 in kas is tegenover € 100,00 
aan pensioenverplichtingen dan is de dekkingsgraad 105 %
KNVG is Koninklijke Nederlandse vereniging van gepensioneerden en de NVOG is Nederlandse vereniging/organisa-
ties van gepensioneerden.
Hartelijke groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Deelname feestmiddag/-avond (19 oktober) inleveren bij Leo Hartman strookje

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................



Fietsen

Elke woensdagmiddag is fietsmiddag als het weer dit toelaat (op de bingomiddag uitgezonderd)                                  
Start vanuit de Vossenkuil om 13.30 uur, dit voor een rit van ongeveer 25 - 30 km met een pittstop 
voor een versnapering.
Ook nieuwe fietsliefhebbers zijn van harte welkom!

 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 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  30-47-58-65-67

 Bingo (11 september)

Op 11 september is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

 Zorgloket (10 september)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Thoolse fietstocht (20 september)

Op Vrijdag 20 september 2019 wordt de Thoolse fietstocht georganiseerd. Er kan op verschillende 
plaatsen - individueel of per groep - worden gestart. Vanuit de SVV.e.o willen we een groep organi-
seren voor de afstand van 40 km. Deze start rond 11 uur vanuit Huys van Roosevelt.
U kunt zich opgeven voor de tocht bij: Jos Hommel 672105. Opgeven kan ook tijdens de bingo van 
11 september. Geen inschrijfgeld. U kunt deze rit natuurlijk ook individueel rijden. Graag voor 13 
september opgeven. Uitwijkdatum 27 september.

Rabobank club  support (20 september)

Vanaf 20 september kunt u weer stemmen via de Rabobank club support voor uw vereniging.                                                              
Dit kan alleen als u lid bent van de Rabobank. Lid worden van de Rabobank is geheel gratis en u 
ontvangt een paar keer per jaar her Raboblad met soms aantrekkelijke aanbiedingen. Een tele-
foontje naar de Rabo om lid te worden. Bij deze hopen we dat u onze vereniging steunt met uw 
stem. U mag op 5 clubs/verenigingen stemmen

Feestmiddag/-avond (19 oktober)

Op zaterdag 19 Oktober 2019 organiseren we weer een feestmiddag/-avond voor de leden van 
S.V.V.e.o. Programma: Aanvang 15.00 uur (koffie). Rond 15.30 uur naar de zaal voor een ko-
mische voorstelling over ouderwetse gebruiken e.d. In de pauze worden er weer enkele leden 
gehuldigd. Na de pauze staan er rond de 88 likeuren, advokaatjes, bitters en jenevers voor u klaar 
om te proeven. 

Hopelijk niet allemaal.....Ook aan alcoholvrij is gedacht. Het belooft een leuke middag te worden. Rond 18.00 - 18.30 
uur gaan we aan het buffet. Rond 21.00 uur klaar (dit voor de taxi’s). Entree voor deze middag/avond:   € 10,00  voor-
af te voldoen bij het aanmelden voor deze avond. (of per bank). Opgeven kan weer bij Leo Hartman  672937 of via 
e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl                                            ::: VOOR 1 OKTOBER :::                  

https://regelzorg.nl/

