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Van het bestuur 
Na enig zweten en zwoegen is het programma voor het jaar 2015 nagenoeg rond. Er zijn nog een 
paar punten die nog aangepakt moeten worden maar dat wordt in de loop van de tijd geregeld. We 
hopen zoveel mogelijk van de leden te treffen op de algemene ledenvergadering van 12 maart. Na 
afloop van de vergadering hebben we nog tijd om een paar rondes Bingo te spelen. 
  
Belangenbehartiging 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven, kunnen er vanaf begin maart belastingaangiftes 
worden verzorgd. De inlevertermijn bij de belastingdienst is verruimd tot 1 mei 2015.  
De vrijwilligers die opgeleid zijn door de Belastingdienst staan voor u klaar. Wilt u ook hulp bij uw 
belastingaangifte? Bel dan naar de servicetelefoon van de Unie KBO: 0900-0401437 ( € 0,10 per 
minuut), elke werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Of kijk op de website of neem contact op met 
iemand van het bestuur. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Deze vindt plaats op 12 maart in de Dam, aanvang 14:00 uur. 
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Wij gedenken de overleden KBO leden. 
4. Notulen A.L.V. van 13 november 2014 
5. Jaarverslag secretaris. 
6. Jaarverslag penningmeester. 
7. Verslag Financiële Controlecommissie. 
8. Benoeming nieuw lid Financiële Commissie. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

De benodigde informatie kunt u binnenkort vinden op de website van onze vereniging. Daarnaast 
is deze beschikbaar tijdens de vergadering. 
 
Wel en Wee 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van mevrouw van Es-Veldkamp die 27 december is 
overleden. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
We verwelkomen de volgende leden: 
De heer J. van der Brink en de heer G. Vos beiden uit Harmelen, en mevrouw A. Scheel, 
mevrouw A. van der Vlist van Schaik en mevrouw J.W.J. van Zuylen allen woonachtig in 
Woerden. Van harte welkom.  
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Activiteitenagenda 
 

26 februari 6de ronde klaverjassen Parochiezaal 13:15uur 

10 maart Wandelen met Gini Wisselend na overleg 0348-415534 

12 maart Algemene Ledenvergadering + Bingo De Dam 14:00 uur 

26 maart 7de ronde klaverjassen Parochiezaal 13:15 uur 

 
Wat hebben we voor u gelezen 

Omarm de klagers en luister naar de ouderen zelf’ 

Deze openbare oproep met betrekking tot verpleeghuiszorg deed Unie KBO directeur 

Manon Vanderkaa eind vorig jaar. Vandaag lijkt staatsecretaris Martin van Rijn hieraan 

gehoor te geven.  

Plan van aanpak  

Staatsecretaris Van Rijn komt namelijk vandaag met een plan van aanpak om de 

verpleeghuiszorg te verbeteren. De kern is dat verpleeghuizen die het slecht doen, harder 

worden aangepakt. Daarnaast krijgen ouderen meer eigen regie over hun zorg en worden 

klachten van cliënten en naasten door een aparte stuurgroep vervolgd tot de zaak weer op 

orde is.  

Betoog Unie KBO:  

Al dit soort zaken werd al eerder betoogd door de Unie KBO en leidde eind vorig jaar zelfs 

tot een motie van Kamerlid Otwin van Dijk (PvdA). Blijkbaar heeft het betoog van de Unie 

KBO iets losgemaakt. Daar zijn we blij mee. Het is echter nog onduidelijk hoe de plannen 

worden uitgewerkt. Dat wordt in het voorjaar bekeken. En de Unie KBO kijkt mee! Vast en 

zeker.  

Kamervragen over onderzoek internet en senioren 

Uit het onderzoek ‘Ruim half miljoen senioren verloren voor internet‘ van de Unie KBO blijkt dat 

van de huidige 1,2 miljoen senioren zonder internet de helft nooit meer online zal gaan. Voor 

Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) was dit onderzoek aanleiding om Kamervragen te 

stellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Voor 1,2 miljoen 65-plussers vormen activiteiten als bankzaken doen, belastingformulieren invullen 

en het plannen van een reis een steeds groter probleem. Bijna de helft van deze 1,2 miljoen 

senioren voelt zich hierdoor buitengesloten. De ouderenorganisatie pleit er bij onder meer de 

overheid en banken voor dat deze grote groep ouderen zonder internet wel toegang blijft houden 

tot alle voorzieningen. Deze groep mag niet vergeten worden.  

 

Ondertussen is de Unie KBO in gesprek met onder meer de banken, de belastingdienst en de 

overheid om voorzieningen voor deze 1,2 miljoen ouderen toegankelijk te houden. 


