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 3573 AT Utrecht 

Telefoon 030 296 0093 Email euau68gw@hetnet.nl 
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 t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o. 
   

  

Kopij april 2021 uiterlijk 15 maart 2021 inleveren.  
Oplage: 820 stuks 

 

Functie Telefoon

Hans Stahl Voorzitter 06  165 32 419

Els Kleintunte Penningmeester 030  266 05 76

Mien Leistra Secretaris 030  697 62 41 (tussen 19-20 uur)

Dick v.d. Horst Communicatie 030  271 62 93

Joyce Tjoa Ledenadministratie 030  251 37 30

Lilian Renardus Activiteiten

Bestuur

Secretariaat Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS  De Bilt

secretariaat@kbostadutrecht.nl

Penningmeester penningmeester@kbostadutrecht.nl

Ledenadministratie Eduard Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht

Redactie Merelstraat 8 3514 CN Utrecht

redactie@kbostadutrecht.nl

Bezorging Merelstraat 8 3514 CN Utrecht

bezorging@kbostadutrecht.nl

Webmaster webmaster@kbostadutrecht.nl

ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

mailto:euau68gw@hetnet.nl
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Van de Voorzitter 
 

Ook ik krijg nu een gevoel van eenzaamheid. Omdat ik mensen, door het 
coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, niet kan geven wat ik 
graag zou willen geven. Je voelt een stuk afstandelijkheid in je hart terwijl 
je hoofd zegt dat dit maar voor even is. Dat even duurt nu wel heel erg 
lang en ik weet nog niet hoe láng dit gaat duren. Het inenten is de 
oplossing om weer te mogen knuffelen, een hand of een kus te mogen 
geven zegt minister Hugo de Jonge en minister-president Mark Rutte.  
 
Maar die vertelden in de afgelopen periode verschillende verhalen over de 
wijze van vaccineren. Je kon er geen touw aan vast knopen. Eerst: genoeg 
vaccins voor de kwetsbaren, daarna werd er weer veel bijgesteld: minder 
vaccins, productieproblemen, verschil van inzicht tussen Europa en de 
leveranciers.  
 
In mijn hoofd speelt het regelmatig: had Nederland niet beter zelfstandig 
afspraken kunnen maken met de leveranciers over de prijs en levering van 
de vaccins. Hadden dan al niet veel meer mensen in Nederland, net als in 
Israël, gevaccineerd kunnen worden?  
 
Terwijl er ook nog landen zijn, die tot nu geen of heel weinig vaccins 
hebben ontvangen. Volgens mij zijn dit ook de zelfde landen waar de 
mensen niets te eten of te drinken hebben. Als ik hier verder over nadenk 
komt het wel zeer egoïstisch over.  
 
Ook al weet ik dat God in mijn hoofd zit en Maria in mijn hart, blijft het 
moeilijk om hier altijd naar te handelen. Ik wil hier mee zeggen dat ik wil 
denken en handelen als God, het hart van Maria wil voelen en hiernaar 
handelen.  
 
Ik besef elke dag hoe moeilijk dat is. Er zijn ook momenten dat deze 
dingen  in je hoofd en je hart rondtollen. Elke avond dan maar een extra 
Onze Vader en een weesgegroetje in het vertrouwen dat God mijn hoofd 
vult met wijsheid en moeder Maria mijn hart met warmte om door deze 
toch moeilijke en ingewikkelde periode heen te komen.  
 
Hans Stahl 
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We hebben afscheid moeten nemen van: 
 
Mevr. J.S. van Os-van Olst, Dhr. W.N.J. Goes, Mevr. A.J.T. van Monfoort 
Dhr. C.A. Cremers 
 
Dat zij moge rusten in vrede. 

 
 

 

KBO Eucharistieviering 
Aloysiuskerk 
 
Vrijdag 19 maart 2021 
Aanvang: 10:00 uur 
 

Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (Ingang tussen de kerk en 

Pastoraal Centrum)  Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS) 
Halte: Adriaen van Ostadelaan 

 
Bij het betreden van de kerk word u verzocht u handen te desinfecteren  
met de klaarstaande desinfecterende gel. 
 

 

Rijbewijskeuring “75 jaar en ouder” 

 
U kunt hiervoor een online afspraak maken via www.regelzorg.nl 
of telefonisch via telefoonnummer: 088 – 23 23 300 (tijdens 
kantooruren) Zie ook op de website van de KBO stad Utrecht. 

 
 
 
 
 
 

http://www.regelzorg.nl/
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Verplicht op internet: senioren 
zijn het zat! 
 
Negen van de tien internetloze (91%) en 
de helft (46%) van de online senioren zijn 
het over één ding eens: zij zijn het zat dat 
ze meer en meer verplicht worden om van 

alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie 
KBO-PCOB. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior, 
94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief 
moeten bieden voor mensen zonder internet. 
 
Ook ziet een deel (60% offline/45% online) met lede ogen aan dat corona 
door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via 
internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: 
“Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn 
dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet 
gebruiken. Daar  moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.” 

 
Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan dat 
ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde 
redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er geen 
geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren (16%) zal 
online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48%) van de 
offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten. 
 
Problemen 
Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de 
problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld bij het 
zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankzaken, bij het 
maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte 
en bij het maken van afspraken met zorgverleners. 
 
Online senioren 
De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken, 
doen dat vrijwel dagelijks (90%). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag  
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Het liefst maken ze dan gebruik van een tablet (28%), gevolgd door een 
desktop (25%), laptop (24%) en smartphone (21%). Het meest gebruikt 
men internet voor e-mailen.  
 
Verder voor internetbankieren, (nieuws)informatie opzoeken, contact 
onderhouden met familie en vrienden, gebruik maken van 
overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, en het versturen en bekijken 
van foto’s. 
 
Internet wordt bijna niet gebruikt om dagelijkse boodschappen te bestellen 
en voor domotica (zoals de verwarming aanzetten, gas- en 
elektriciteitsgebruik meten). 
 
Onderzoek 
Aan dit onderzoek hebben 3.713 Nederlandse senioren meegedaan, zowel 
online (N=2.814), als offline senioren (N=899). De leeftijd van de groep 
online respondenten is gemiddeld 74 jaar. De leeftijd van de groep offline 
respondenten is gemiddeld 81 jaar. 
 

Maart 
 

Het wordt voorjaar.. 
het is licht - er is zon 

elk jaar toch weer een wonder. 
 

De vogels zijn actief in de tuin 
koolmees, merel, duif en kauw, 

de groene sprieten zullen straks weer 
kleurige bloemen dragen in geel en blauw. 

 
Ze zeggen ons: houd moed, geniet 
van alles in de natuur wat je ziet 

verbaas je en bewonder... 
het is allemaal gratis...héél bijzonder. 

 
Henny van der Weiden. 
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Hulp bij uw belastingaangifte? 
KBO Stad Utrecht helpt u graag 

 
 

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen 
hierover heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief 
sturen aan de belasting coördinator van de KBO-stad Utrecht. 
 
Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode, 
woonplaats en telefoonnummer. 

 
Vanaf maart 2021 wordt dan contact met u opgenomen voor het maken 
van een afspraak. Vanaf 2 maart 2021 kunt u ook telefonisch contact 
opnemen met de coördinator belastingservice. 

 
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag. 

 
Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een 
bijdrage voor de te maken kosten. De bijdrage is voor dit jaar gesteld op 

 € 12,50 voor een individueel lid en met partner € 17,50. 
 
Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een 
inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/ partners en 
samenwonenden een inkomensgrens van  €55.000,= per jaar. 
 
Coördinator belastingservice: 
Joyce Tjoa, 
Eduard Verkadelaan 115 
3584 GT Utrecht 
Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl 
Telefoon: 030 251 37 30  

 

 
 
 

mailto:belastingservice@kbostadutrecht.nl
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Maak de bank persoonlijk, kom met lokale servicepunten  
 
Beste Bank,  

 
Steeds meer bankfilialen zijn of gaan dicht. Waar eerst nog iedere buurt, 
dorp of kleine stad een bankkantoor had, is dit inmiddels niet meer het 
geval. Tot groot ongenoegen van veel trouwe bankklanten.  
 
Seniorenorganisatie KBO-PCOB kreeg via het Meldpunt Bank Dicht hon-
derden meldingen van verontruste ouderen die bepaalde bankzaken niet 
online kunnen of willen doen. Zaken die ze eerder nog bij de bank om de 
hoek deden, maar die nu dicht is. Met één heel duidelijke boodschap: 
BRENG HET PERSOONLIJKE CONTACT TERUG!  
 
Daarom vraagt KBO-PCOB, namens de senioren die hun lokale bank mis-
sen, het volgende aan u als bank: RICHT LOKALE SERVICEPUNTEN 

OP! Waarom? Ze voldoen aan vijf belangrijke behoeften van de senioren: 
 
1. Zorg voor persoonlijk contact 

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. En 
niet verdwalen op de webpagina van een bank of in het keuzemenu 
van telefoonservice. Dat is wat nodig blijft! Dat bankfilialen sluiten om 
bijvoorbeeld economische redenen, daar zullen we niet over twisten. 
Maar zorg voor een alternatief voordat je het bankfiliaal sluit.  

 
2. Wees bereikbaar  

Niet alleen telefonisch, maar ook fysiek. Uit de meldingen van het 
Meldpunt Bank Dicht blijkt dat sommige klanten ver moeten reizen 
voor het dichtstbijzijnde bankkantoor. Vaak zit deze in een binnenstad 
die niet altijd even makkelijk bereikbaar is met het OV of de auto. Dat 
is niet handig als je bijvoorbeeld slecht ter been bent.  

 
3. Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten 

Veel senioren maken nog gebruik van cash geld. Zij ervaren dat er 
steeds meer pinautomaten verdwijnen, of steeds lastiger bereikbaar 
zijn. En door het verdwijnen van de bankfilialen wordt de mogelijk-
heid om geld te storten steeds moeilijker.  
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4. Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig 
Heel veel senioren maken zonder al te veel moeite gebruik van inter-
netbankieren. Maar er is een groep ouderen die niet mee kan komen 
met deze digitale mogelijkheid, of zich niet veilig voelt bij online 
bankzaken doen, of gewoon een beetje hulp nodig heeft. Houd ook re-
kening met deze kwetsbare groep, niet voor iedereen is digitalisering 
een vooruitgang. Juist hen wil je als bank toch bijstaan? 

 
5. Zorg voor een veilige bankomgeving 

Helaas zijn veel ouderen het slachtoffer van spoofing, phishing en 
WhatsAppfraude. Zorg als bank voor goede begeleiding voor de seni-
or die wel aan internetbankieren doet. En dat ze geholpen én gecom-
penseerd worden als ze in aanraking komen met internetfraude. Het 
zijn per slot van rekening uw klanten. Maar ook de senior die niet aan 
internetbankieren doet heeft recht op een veilige bankomgeving. Een 
plek waar je betrouwbaar advies krijgt, met een glimlach en een ver-
trouwd gezicht. Een plek waar je je als klant veilig en gehoord voelt.  

 
 
Beste Bank, kunnen we op u rekenen en laat u uw menselijke kant weer 
zien? Werk samen en betrek senioren. Persoonlijk contact in de buurt is 
een service die wij allemaal op prijs stellen.  
 
Namens al uw klanten die ons hebben benaderd over de dienstverlening 
van banken,  
 
Marcel Sturkenboom, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB 
 
 

 
Dagtochten 2021  
 
Er zijn voor de periode juni t/m  december 2021 dagtochten ingepland. De 
doorgang is afhankelijk van de coronamaatregelen. Anita van Basten van 
de SeniorenReisClub Utrecht e.o. zal u daar tijdig over informeren op de 
website van de KBO Stad Utrecht en in de Rondomme. 
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KBO-PCOB reageert op 
pensioenplannen Koolmees 
 
KBO-PCOB, ANBO en Koepel 
Gepensioneerden blijven kritiek houden 
op de pensioenplannen van minister 
Koolmees. Zij willen dat deze aangepast 
worden, zodat niet korten maar indexatie 

dichterbij komt. Ook willen ze dat een onafhankelijke, interdisciplinaire 
commissie een bindend advies kan geven over generatie-evenwichtige 
verdeling van pensioenvermogen. 
 
Kritische kanttekeningen 
Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie op de 
internetconsultatie van minister Koolmees van Sociale Zaken. Marcel 
Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, 
de Ledenraad en het bestuur te hebben gesproken, denken we dat het 
pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen.  
 
Maar evenals in december plaatsen we een aantal kritische kanttekeningen 
en doen we, samen met de twee andere organisaties, verbetervoorstellen. 
Die moeten ervoor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar stilstand weer 
perspectief op indexatie hebben én het draagvlak onder het 
pensioenstelsel, ook onder werkenden, wordt vergroot.” 
 
Verbetervoorstellen 
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden willen onder meer dat in 
het transitie-ftk (de periode tot de invoering van het nieuwe 
pensioencontract) met een voorzichtig projectierendement wordt 
gerekend. Dat geeft, zonder dat het andere generaties tekort doet, meer 
zicht op indexatie.  
 
Marcel Sturkenboom: “De grote pensioenfondsen zijn het met ons eens: de 
plannen van minister Koolmees voor de tussenliggende periode gaan er 
hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat er in de komende jaren alsnog gekort 
moet worden. Dat is onaanvaardbaar.”  
 
 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/pensioenakkoord-niet-indexatie-maar-kortingen-dichterbij/
https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/abp-springt-in-de-bres-om-onnodige-verlagingen-te-voorkomen.aspx
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De verbetervoorstellen van de seniorenorganisaties voorkomen ook dat 
pensioenfondsen aan de hand van de huidige rekenrente gaan 
overstappen op het nieuwe contract.  
 
Het gevolg daarvan is namelijk dat gepensioneerden met een flinke 
achterstand in het nieuwe pensioenstelsel beginnen. Ten aanzien van het 
nieuwe contract pleiten KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden 
ervoor dat pensioenfondsen veel steviger mogen sturen op een zogeheten 
indexatie-ambitie. Marcel Sturkenboom: “Voor gepensioneerden is het van 
belang dat hun pensioen verhoogd wordt met tenminste de inflatie. 
Pensioenfondsen moeten daar voldoende ruimte voor krijgen.” 
 
Evenwichtig 
In de komende jaren speelt het begrip evenwichtigheid een grote rol. 
Pensioenfondsen zijn eraan gehouden dat zij op evenwichtige wijze met 
het door alle deelnemers opgebouwde vermogen omgaan. Marcel 
Sturkenboom: “Dat is natuurlijk heel verstandig. Maar het is dan wel 
belangrijk dat je naar het totaalplaatje kijkt, en bijvoorbeeld ook het tekort 
aan premie-inleg van de afgelopen jaren meeneemt. Wij willen dat 
daarvoor goede wetgeving komt en dat pensioenfondsen ook maatwerk 
mogen leveren. Een interdisciplinaire commissie moet met een bindend 
advies komen over wat evenwichtig is.” 
 
Governance 
De drie organisaties vragen vervolgens ook aandacht voor de 
governancestructuur. Ze willen dat gepensioneerden op alle niveaus 
inspraak hebben in de transitieperiode, ten tijde van de overstap én 
daarna. Marcel Sturkenboom: “Gepensioneerden krijgen een hoorrecht, 
maar dat vinden wij onvoldoende. Zij moeten op zijn minst adviesrecht 
krijgen.” 
 
Nabestaandenpensioen 
Tot slot wijzen KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden op het 
belang van het goed regelen van het nabestaandenpensioen. De afgelopen 
weken hebben zij diverse signalen ontvangen dat één en ander nog 
onvoldoende geregeld is in het wetsontwerp van de minister. Over dit 
specifieke thema wordt daarom nog doorgesproken. Een uitgebreidere 
reactie op dit belangrijke onderdeel volgt daarom op een later moment. 
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Gezocht 

Voor direct gezocht een bezorger van onze bladen. Door verhuizing van 
de huidige bezorger zoeken wij iemand die in de buurt van het Willem 
van Abcoudeplein ongeveer 10 adressen kan bezorgen. Allen op 
loopafstand van het adres. Tevens verhalen van u zelf of omgeving 
gezocht. Schrijf eens in uw blad, het is tenslotte een blad van en voor de 
lezers. Utrecht heeft een rijke geschiedenis er zijn dus best mensen die 
terug willen gaan naar hun jeugd hoe ze die ervaren hebben. U kunt ze 
sturen naar redactie@kbostadutrecht.nl 
 

 
 

 

Waarschuwing 
Tenslotte nog een waarschuwing die we helaas steeds weer moeten  
brengen. Er wordt aan alle kanten aan u getrokken, met als doel gegevens 
van u te verkrijgen. Onder andere ook van uw bank. De papieren zien er 
heel echt uit maar toch kloppen ze niet. Dus ga er NOOIT op in en geef uw 
gegevens NIET. En zo zijn er wel meer trucs die niet door de beugel kun-
nen. De personen zijn er alleen maar uit op uw zuur verdiende centjes. En 
dat geldt ook voor de zogenaamde mailtjes van uw kinderen of bekenden 
die via de mail geld vragen. Controleer via de u bekende telefoonnum-
mers of dit klopt.  

 

 
 
 
KBO-PCOB ongerust over 
toereikendheid budget 
verpleeghuizen 
 

Minister De Jonge en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken aan 
een nieuwe financieringssystematiek voor verpleeghuizen.  
 

mailto:redactie@kbostadutrecht.nl
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Gelukkig lijkt de minister het voorzichtig aan te willen doen nu de NZa 
heeft aangegeven dat het nieuwe bekostigingsmodel nog niet voldoende is 
doorontwikkeld om het in de praktijk te kunnen toepassen.  
 
Toch is KBO-PCOB er niet gerust op. Uit een belangrijk ambtelijk rapport 
uit het voorjaar van 2020 valt op te maken dat in de boekhouding van de 
overheid al een bezuiniging van meer dan een half miljard is opgenomen 
die moet voortvloeien uit de nieuwe manier van bekostigen. KBO-PCOB 
wil niet dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in gevaar komt door een 
te krap budget.  
 
Nieuw bekostigingsmodel rammelt nog  
Twee weken geleden publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
een rapport over de ervaringen bij de ontwikkeling van een nieuw model 
voor bekostiging van verpleeghuizen, op basis van een onderlinge 
vergelijking van verpleeghuizen. Volgens de NZa is het nieuwe 
bekostigingsmodel nog niet ‘robuust’ genoeg om toe te passen in de 
tariefregulering voor de verpleeghuizen. 
 
KBO-PCOB vindt het op zichzelf prima om een onderlinge vergelijking te 
maken zodat verpleeghuizen kunnen leren van andere verpleeghuizen als 
deze op bepaalde onderdelen beter presteren en hun bewoners meer 
kwaliteit bieden. Toch zijn wij ongerust, omdat er vorig jaar een ambtelijk 
rapport (het brede maatschappelijke heroverwegingsrapport ‘Naar een 
toekomstbestendig zorgstelsel’) is verschenen waarin staat dat het 
Centraal Planbureau (CPB) heeft uitgerekend dat er circa € 560 miljoen 
bespaard kan worden door het invoeren van een integrale vergelijking die 
doorwerkt op de tarieven in de verpleeghuiszorg.  
 
In hetzelfde rapport staat ook dat deze “beperking van de uitgaventoename 
[…] reeds in het basispad van de Wlz-uitgaven [is] verwerkt.” Met andere 
woorden, de rijksoverheid houdt er in de boekhouding al rekening mee 
dat de onderlinge vergelijking van de verpleeghuizen een bezuiniging van 
meer dan een half miljard euro gaat opleveren. KBO-PCOB heeft zijn 
zorgen over de bezuiniging op basis van een rammelend 
bekostigingsmodel twee weken geleden aan de Tweede Kamer 
overgebracht. 
 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-25-AO-Bekostiging-Verpleeghuizen-28-januari-2021.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-25-AO-Bekostiging-Verpleeghuizen-28-januari-2021.pdf
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Geen concessies aan kwaliteit  
Inmiddels heeft minister De Jonge op 25 januari een reactie op het NZa-
rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister neemt het advies van 
de NZa over om verder te studeren op de vergelijking van de 
verpleeghuizen en deze de komende tijd door te ontwikkelen. Volgens De 
Jonge lijkt verder uitstel van de toepassing van de integrale vergelijking in 
de bekostiging onafwendbaar. Dit lijkt op het eerste gezicht geruststellend, 
maar neemt niet weg dat KBO-PCOB zich afvraagt wat het voor de 
financiering van de verpleeghuizen betekent zolang de al ingecalculeerde 
bezuiniging niet uit de boeken verdwijnt. Marcel Sturkenboom (directeur 
KBO-PCOB): “Heel verstandig dat de minister bereid is een pas op de plaats te 
maken met de invoering van de nieuwe bekostiging, maar wij willen meer 
duidelijkheid of de hieraan gekoppelde bezuiniging nu ook van tafel is.” 
 
De Tweede Kamer zou op 28 januari debatteren over de plannen voor een 
andere financiering, maar dit gaat niet door in verband met de val van het 
kabinet. KBO-PCOB roept politieke partijen nu op om in de 
kabinetsformatie voorzichtig om te gaan met de verpleeghuiszorg. De 
kwaliteit daarvan moet leidend zijn voor de financiering.  
 
Marcel Sturkenboom: “Voorkom dat een te krap vastgestelde begroting 
de komende jaren gaat leiden tot concessies aan de kwaliteit.” 
 

Persoonsvolgende bekostiging: Doe het concreet, behapbaar en 
betaalbaar 
De Tweede Kamer zou in het afgelaste debat van 28 januari ook over 
persoonsvolgende bekostiging spreken. KBO-PCOB heeft sympathie voor 
deze vorm van financiering, die kan leiden tot betere kwaliteit en meer 
keuzevrijheid voor mensen die gebruik maken van Wlz-zorg.  
Wel realiseren wij ons dat grootschalige invoering van persoonsvolgende 
bekostiging grote budgettaire consequenties kan hebben, en dus gevolgen 
heeft voor de betaalbaarheid van de zorg. Ook is het huidige beleid nogal 
gefragmenteerd als gevolg van uiteenlopende experimenten. Voor het 
vervolg ziet KBO-PCOB daarom het meest in de invoering van concrete, 
behapbare elementen van persoonsvolgende bekostiging, op voorwaarde 
dat er geen sprake is van negatieve koopkrachteffecten voor senioren. 
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Belasting 
Ja, binnen kort valt die blauwe enveloppe weer bij u in de bus. 
Voor hulp kunt u natuurlijk weer terecht bij onze belasting invullers via: 
belastingservice@kbostadutrecht.nl 
 
Maar sommige van u, waaronder ook ik, krijgen die brief niet altijd. Fijn 
denkt, u dat scheelt weer, maar dat klopt niet altijd. Jaren lang kreeg ik de 
beruchte brief.  
 
Vorig jaar in eens niet. Omdat ik in bezit bent van een computer heb ik 
toch even een proef aangifte gedaan. En daar kwam een aardig bedragje 
voor teruggave uit. Dus mijn advies is: laat geen geld liggen. 
 
Vanaf maart kunt u een formulier aanvragen bij de Belastingdienst. 
Telefoonnummer:  0800-0543. Onze belasting invullers kunnen u daar 
wel bij helpen. 
 
Dick v.d. Horst  
   

 
 

Tweede Kamer wil huurprijzen beperken 

 
Mede onder druk van KBO-PCOB en 
andere organisaties, ging de Tweede 
Kamer vlak voor het reces akkoord met 
ingrepen in de huursector. De Kamer 
steunde een wet om een maximum te 
stellen aan huurprijsverhogingen.  
 

En moties om ook sociale huur te matigen, en om onderzoek te doen naar 
het ingrijpen in de huursector. Betaalbaar maken van huren was een 
onderdeel van de petitie die de Woonbond, KBO-PCOB en andere partijen 
afgelopen zomer lanceerden. Gezamenlijk was er een oproep aan de 
politiek om de wooncrisis in Nederland aan te pakken. 
 
 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/gezamenlijke-oproep-aanpak-wooncrisis/
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“Wat starters, gezinnen en senioren allemaal gemeen hebben is dit: er is te 
weinig aanbod aan betaalbare en geschikte woningen. De huren zijn 
bovendien te hard gestegen ten opzichte van de meeste inkomens. Daarom 
sloegen we de handen ineen”, aldus Marcel Sturkenboom, directeur KBO-
PCOB. 
 
Halt aan de huurstijging 
De Tweede Kamer bleef niet doof voor de maatschappelijke onrust rond 
wonen. Vlak voor het voorjaars- en verkiezingsreces 2021 werden enkele 
belangrijke initiatieven aangenomen: 

• Een initiatiefwet om een maximum te stellen aan commerciële huren 

• Een motie om huren in de sociale sector te bevriezen 

• Een motie om huurprijsregulering te onderzoeken 
 

Volgend kabinet aan zet 
Het komt nu aan op de uitvoering. Een volgend kabinet moet aan de slag 
met het uitvoeren van de Kameropdrachten. Dat gaat nog spannend 
worden. Weliswaar is het thema wonen voor alle partijen belangrijk, maar 
er zijn grote politieke verschillen hoe er tegen de woningmarkt wordt 
aangekeken. 
 
Wat KBO-PCOB betreft is het helder. Een volgend kabinet moet: 

• Wonen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk maken 

• Voldoende woningen realiseren, inclusief tussenvormen rond wonen 
en zorg 

• Wooncoaches voor senioren aanstellen in heel Nederland 
 
“Het worden belangrijke verkiezingen, zeker voor senioren. Een volgend 
kabinet neemt belangrijke besluiten op het gebied van pensioen en 
inkomen, wonen en zorg, digitalisering en veiligheid. Het is dus belangrijk 
om te stemmen.”, aldus Marcel Sturkenboom. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z10806&dossier=35488
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z02250&did=2021D04973
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=12fcc810-32b9-48ca-843e-991f3a8bf4de&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Eijs.pdf
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht 

  Naam  Telefoon / Email 

COSBO bestuur Inge Bouter inge.bouter@planet.nl 

Ouderen Advies Commissie Inge Bouter inge.bouter@planet.nl 

Minimabeleid  Mildred Vlutters 030 272 25 44 

Ouderen adviseur Hans Stahl 06 165 32 419 

 

Coördinator belastingservice  Joyce Tjoa 

Eduard Verkadelaan 115 3584 GT  Utrecht 

Telefoon:  030  251 37 30 Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl  

 

Alarmnummer algemeen bij spoed: 112 

Alarmnummer voor doven en slechthorenden: 0800–8112 

Brandweer 112 

Politie 0900–8844 

Politie voor doven en slechthorenden 0900–1844 

 

‘WhatsApp’ de gemeente Utrecht! 

Via 06 - 24 92 76 65kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de 

gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel mogelijk 

antwoord op uw vraag. WhatsApp is een handig communicatie middel 

voor iedereen met een zogeheten smartphone. 

 

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op: 
 
Juristentelefoon (030-340 06 55) 
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur 
 
Pensioentelefoon (030-340 06 55) 
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur 
 

 

mailto:inge.bouter@planet.nl
mailto:inge.bouter@planet.nl
mailto:belastingservice@kbostadutrecht.nl
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht: 

 

• Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus 

• U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rond-

omme, hetmaandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht 

• Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcob-

voordeel.nlen in het maandblad KBO-PCOB magazine 

• Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse 

Belastingaangifte 

• Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat 

Informatie,advies en ontspanningsmiddagen 

• Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen 

 
Contributie: 

De contributie voor 2021 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar 

Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417  t.n.v. KBO Stad-Utrecht. 

 

Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hier-

voor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lid-

maatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één 

jaar. 

 

Beëindigen Lidmaatschap: 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per 

e-mail geschieden op uiterlijk 30 november van het kalenderjaar.  

Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het 

lidmaatschap beëindigd. 

 

Opzeggen bij de ledenadministratie, 

Eduard Verkadelaan 115 

3584 GT Utrecht 

E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl 

 

http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
mailto:ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht 

 

 Mevrouw  De heer  (kruis het gewenste hokje aan) 

 

Voorletters : _____________________________________________ 

Tussenvoegsel : _____________________________________________ 

Naam : _____________________________________________ 

 

Adres : ______________________________________________ 

Postcode : ____________  Plaats: __________________________ 

Geboortedatum : ______________________________________________ 

Telefoon  nr. : ______________________________________________ 

Mobiel nr. :______________________________________________ 

E-mailadres : ______________________________________________ 

Aangemeld door het lid: _________________________________________ 

Datum : ____________________________________________________ 

 

Bankrekening IBAN nummer:  ____________________________________ 

Ten name van: __________________________________________________ 

 

De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan) 

 28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving 

 30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving 

 

Datum: __________________________________ 

 

Handtekening : ___________________________ 

 

Het formulier verzenden naar: 

Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht 

Eduard Verkadelaan 115 

3584 GT Utrecht 

E-mail:ledenadministratie@kbostadutrecht.nl 


