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Woord van de voorzitter 
 
In navolging van de column van onze 
voorzitter van KBO Brabant wil ik ook 
aandacht vragen voor het opgestelde 
‘Draaiboek code zwart‘ in deze 
Corona- tijd. Het draaiboek is nog niet 
definitief vastgesteld, er is volop 
discussie nog en er wordt om adhesie 

gevraagd van burgers en politiek. 
Het draaiboek bevat richtlijnen voor het geval dat -
onverhoopt maar niet ondenkbaar- in een mogelijk 2de 
golf van Covidbesmettingen capaciteitsproblemen 
ontstaan: tekort aan IC-bedden en/of deskundig 
zorgpersoneel en/of apperatuur. Naar mijn idee brengt 
zo’n belabberde fase iedereen in een duivels dilemma. 
Eind april werd langs deze afgrond gescheerd. 
Om nu te voorkomen, dat de IC-arts in zijn eentje die 
duivelse keuze moet maken (en daarvan wakker ligt!) en 
om te voorkomen dat er regionale verschillen gaan 
ontstaan, is dit doorwrochte en moedige (vind ik) 
document geschreven.  Niet iedereen vindt dat; er zijn 
ook tegenwerpingen te horen, omdat...... 
Ik zei het al: deze artsen en verpleegkundigen hebben 
onze steun en de steun van de politiek hard nodig 
De meeste mensen -grosso modo- hebben geen flauw 
benul van wat zich op een Covid-IC afspeelt; het is 
letterlijk en figuurlijk een adembenemende omgeving 
voor niet alleen de patiënten maar evenzeer voor de 
zorgverleners.  
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 Hoe wordt nu -bij een 2de golf met Code Zwart- bepaald 
wie wel/niet naar de Intensive Care gaat? Of....moeten 
we spreken van: mag?kan?wil? 
Als ALLEREERSTE criterium geldt: er wordt ingeschat 
HOE LANG de ligduur op de IC zal zijn; m.a.w: de hele 
medische (VOOR)geschiedenis wordt daarin 
meegenomen 
Vermoedt men een korte IC-
opname..............VOORRANG 
Ik vind dat geheel terecht. Immers, hoe langer het 
verblijf op de IC, hoe allround gehavender/beschadigder 
de patiënt eraf komt 
Als de patiënt dus bij die 50% hoort die de IC overleeft, 
wacht hem/haar een lang, loodzwaar en duur 
revalidatietraject (en nooit meer de oude worden). 
En voeg daar ook nog bij: het leed van de 
familieomstanders. Moeten we dat willen?   Ik moest 
aan deze publicatie denken en sluit me aan bij de 
oproep van de voorzitter van KBO Brabant om 
dialoogbijeenkomsten te voeren tussen artsen en 
senioren over dit draaiboek. Verder natuurlijk ondanks 
de moeilijke tijden waarin we verkeren in dit 
maandblaadje toch weer het nodige nieuws vanuit de 
vereniging. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om de 
algemene ledenvergadering op 17 september bij te 
wonen. Helaas kunnen we slechts een maximumaantal 
leden vanwege de Corona-maatregelen toelaten dus bij 
dezen het verzoek om uw komst aan te melden bij ons 
steunpunt.   Ik wens iedereen veel leesplezier met ook 
deze uitgave en blijf gezond.  
                                                    Frans Francissen,voorzitter.  
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* 17 sept. ledenvergadering Dientje 
* 8 oktober busreis naar breifabriek onder voorbehoud. 
 

* Zoals u ziet, heeft de agenda amper nog 
iets te melden. In deze huidige situatie is het 
bijna onmogelijk verantwoord evenementen 
of activiteiten te organiseren. Zo staat 
bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstviering in de 
planning. Maar alles moet lopen binnen de 
geldende richtlijnen van de RIVM, ook 

horecaondernemers moeten zich aan de hygiënerichtlijnen 
houden. 
 
De kans op besmettingen is immers te groot. De overheid 
heeft overal protocollen voor samengesteld en het is uiterst 
moeilijk om die op te volgen. Deelnemers aan de wekelijkse 
bewegingsactiviteiten worden individueel telefonisch op de 
hoogte gehouden wanneer bepaalde disciplines weer gaan 
starten. De ontwikkelingen bij Fitland spelen daarbij ook een 
grote rol. 
 
* Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan 
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging 
KBO Gemert of Zorgcoöperatie Gemert. 

 
*Nieuwe website Stichting Nazareth: 
*www.stichtingnazareth.nl 
 
*Nieuwe website seniorenvereniging: www.sv-
gemert.nl 
 
* Vanaf 1 september is het Steunpunt tijdens de 
normale tijden weer geopend. 

http://www.stichtingnazareth.nl/
http://www.sv-gemert.nl/
http://www.sv-gemert.nl/
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Agenda algemene ledenvergadering 
Seniorenvereniging KBO Gemert op 
17 september 2020 om 14.00 uur bij 
café Dientje te Gemert – Inloop 
vanaf 13.30 uur.  
 
De algemene ledenvergadering bestaat 

dit jaar uit twee gedeelten i.v.m. wijziging van de statuten 
naar ANBI-status. De ANBI-status staat voor Algemeen Nut 
Beogende Instellingen.  ANBI's kunnen gebruikmaken van 
bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en 
de energiebelasting. KBO Brabant heeft een wijziging reeds 
goedgekeurd.  
We beginnen om 14.00 uur met de extra algemene 
ledenvergadering m.b.t. de ANBI-status.  Aansluitend volgt na 
afsluiting van genoemde vergadering de algemene 
ledenvergadering zoals te doen gebruikelijk.  
 
Agenda algemene ledenvergadering  

1. Ontvangst en opening door voorzitter dhr. Frans 

Francissen  

2. Vaststelling verslag ledenvergadering 2019 

3. Jaarverslag 2019 

4. Financieel overzicht 2019 door penningmeester dhr. 

Wim Verhofstad 

5. Begroting 2020 

6. Verslag kascontrolecommissie door dhr. Jan de Barse 

en dhr. Frans v/d Horst 

7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018 

8. Verlenen van decharge aan de penningmeester voor 

het gevoerde beleid 

9. Contributie 2021 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/erven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/teruggaafregelingen/teruggaafregeling_energiebelasting
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10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn:    

11. Dhr. Jan Winkelmolen 

Dhr. Joep Huijbregts 

Mevr. Thera van Zeeland maximaal 1 jaar 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Simone van 

Schaijk          

12. Kandidaat-bestuurslid: Mevr. Kaatje Harkx 

(Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang 

worden ingediend bij het secretariaat) 

13. Korte toelichting stand van zaken Nazareth 

14. Wijziging statuten t.b.v. de ANBI-status 

15. Rondvraag 

16. Sluiting  vergadering 

 De statutenwijziging voor de leden van de 
vereniging liggen ter inzage en kunnen worden 
ingezien vanaf 14 dagen voor aanvang van de 
vergadering. (Info Steunpunt) 
 
Na afloop verloting van levensmiddelenpakketten onder de 
aanwezige leden van de Seniorenvereniging KBO Gemert  
 
Het bestuur ziet uw komst graag tegemoet! 

Simone van Schaijk, secretaris 
 
 
!!! In verband met de huidige regels dienen leden die de 
vergadering willen bezoeken zich vooraf aan te melden. Dat 
kan tel. 0492 -347458, per e mail: 
secretariaat@seniorenvereniginggemert.nl of tijdens de 
openingstijden bij het Steunpunt. 

mailto:secretariaat@seniorenvereniginggemert.nl
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Nieuwe regels 
 
Per 1 juli zijn veel van de corona-beperkingen veranderd, 
maar het blijft voor onze doelgroep extra opletten. Mensen 
die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op 
ernstig beloop van een besmetting met COVID-19. Uit 
internationaal onderzoek is gebleken dat meer dan de helft 
van de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, ouder 
was dan 69 jaar. Van de overledenen was driekwart ouder 
dan 76 jaar. Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun 
zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale 
ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan 
zich uiten op verschillende gebieden zoals vergeetachtigheid 
en lichamelijke hulp. Een sterke aanrader blijft voorlopig van 
kracht:* Doe vooraf de gezondheidscheck, met klachten thuis 
blijven, bezoekers handen laten wassen en reinig regelmatig 
materialen (kaarten- attributen) en blijf op 1.5 meter afstand. 
In het kort: Voorzichtigheid blijft geboden. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

Leercentrum SeniorWeb afd. 

Gemert                                                                                                  
 
Je bent nooit te oud om als 50-

plusser met de laptop, tablet of smartphone een van deze 
cursussen te volgen. De koffie en thee zijn gratis tijdens de 
lessen. Vanwege de coronacrisis zijn de lessen de afgelopen 
maanden stopgezet, maar in het najaar gaan we weer van 
start. Voor deze cursussen kunt u zich tijdens de 
openingstijden bij het steunpunt opgeven aan het St.- 
Gerardusplein 1 (De Boelthiek) Gemert. Of via mail:  
seniorwebgemert@gmail.com.        Tel: 0492365897. 
 Leden kunnen gebruik maken van de servicediensten van de 
docenten. 

mailto:seniorwebgemert@gmail.com


7 

 

Na een debat van amper vijf uur 
over een pensioenpot van ruim 
1.500 miljard euro is de Tweede 
Kamer op 14 juli een moreel en 
juridisch foute weg ingeslagen. Het 
beste pensioenstelsel ter wereld 
wordt vervangen door een onzeker 

stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel 
jarenlang is ondermijnd door een irreële rekenrente. 
Daardoor worden de pensioenen van gepensioneerden en de 
pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar niet 
geïndexeerd.  
Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het akkoord, 
maar ook een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. 
Tot 2027 wachten er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, 
zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft 
er alles aan doen om het recht van de belanghebbenden te 
beschermen. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
KBO-Brabant organiseert dialoogbijeenkomsten over keuzes 
die gemaakt worden als er een tekort aan IC-bedden is. Deze 
worden begeleid door voorzitter Leo Bisschops. Mevrouw dr. 
mr. Anita de Jong (ethicus en jurist van artsenfederatie 
KNMG) en een huisarts of medisch specialist ouderen zullen 
een toelichting geven op de totstandkoming van het 
Draaiboek code zwart. Zij willen ook graag van ú horen wat u 
vindt van de keuzes die gemaakt moeten worden als er een 
tekort aan IC-bedden is, zoals even dreigde tijdens de 
coronacrisis. 
 
Per bijeenkomst is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. 
Info KBO-website 
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PENSIOENBEDROG  ( ingezonden brief) 
 
Dit voorjaar is het nieuwe pensioenakkoord getekend. De inkt 
was nog niet droog of nieuwe kortingsplannen waren 
gemaakt: nu was corona de reden. De laatste jaren is veel 
over pensioenen en beleid geschreven. In het avondvullend 
tv-programma “Nationaal Pensioendebat” van Omroep Max 
in 2018 werd met het ‘Pensioenmanifest’ getracht om 
openheid te geven. Daar werd verteld dat 20.000 mensen 
werken bij deze fondsen. Eén bestuurder vertelde dat hij € 
450.000 'verdient' met beleggingen. Dat manifest kon de 
onvrede onder de gepensioneerden niet wegnemen, in het 
tv-programma 'Hollandse Zaken' van 25 juli 2019 werd 
duidelijk waarom niet. Presentator Cees Grimbergen: "bijna 'n 
kwart van de jaarlijkse premie van 33 miljard (dus 8 miljard!) 
gaat op aan administratie, peperdure congressen, forse 
salarissen voor bestuurders en enorme vergoedingen voor 
beleggers. In de pensioenwereld wordt grof geld verdiend, de 
gepensioneerde zelf wordt tekortgedaan." Met deze 
wetenschap is korten van pensioenen puur diefstal. Wilma 
Berkhout had het in het ED in 2016 en 2018 over ‘De Grootste 
Pensioenroof Ooit.’ Het financieel jaaroverzicht van 2019 
vermeldde dat pensioenfondsen de besten waren met 
beleggingen en obligaties en daarmee miljarden euro's 
hebben verdiend. Er is 1500 miljard Euro in kas. Met de 
kortingsplannen, bovenop de al jarenlange niet geïndexeerde 
pensioenen worden we bedonderd en bestolen! En dat moet 
stoppen! De extra coronakosten in de zorg zullen zonder 
enige twijfel worden doorberekend in de zorgpremie van 
2021. Die betaalbaarheid komt in het geding. Eén ding is wel 
duidelijk: In de directiekamers mag wel gekort worden! 
 

 

Bernard Janssen , Gemert 
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Effecten coronavirus 
 
Samen met KBO-Brabant onderzoeken journalisten van 'Spot 
on Stories' de effecten van de coronacrisis op de digitalisering 
in de zorg. Wij denken dat de veranderingen vooral voor 
senioren groot (kunnen) zijn. Zij maken meer gebruik van 
gezondheidszorg, en relatief minder van digitale middelen. 
Het is dus belangrijk om senioren te betrekken bij deze 
nieuwe ontwikkelingen. Daarom willen we graag weten wat 
uw ervaringen zijn met beeldbellen in de zorg. En wat in uw 
ogen de plus- en minpunten hiervan zijn. De gegevens 
verwerkt 'Spot on Stories' in journalistieke stukken en kan 
KBO-Brabant gebruiken bij contact met zorgverleners en 
beleidsmakers. Als u vragen hebt over het onderzoek of meer 
wilt weten over digitalisering in de zorg, kunt u contact 
opnemen met Marieke Pette, 
beleidsmedewerker, mpette@kbo-brabant.nl 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Waai eens aan bij iemand die bezoek kan gebruiken 
 
Voor alle Gemertenaren  de oproep om extra om te kijken 
naar degenen die alleen zijn en misschien wel wat aandacht 
kunnen gebruiken. “Dat kan heel dichtbij zijn: een buurman, 
een familielid of een bekende uit het verenigingsleven die nu 
weinig om handen heeft. Nu de zomervakanties zijn 
begonnen, zijn er senioren die het contact met anderen 
missen.  
De kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, de 
huishoudelijke hulp is ook vrij. Waai eens aan en knoop een 
praatje aan.”  Verder willen we graag wijzen op de opzet van 
belcirkels voor senioren die om een praatje verlegen zitten en 
dus de mogelijkheid hebben om te bellen met het 
vrijwilligersteam.  

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=23dbf3839c&e=22297891f7
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Coulanceregeling CBR 
 
Iedereen die een rijbewijs heeft dat verlopen is in de periode 
tussen 1 februari en 31 augustus 2020 mag vanaf de dag dat 
het rijbewijs nier meer geldig is nog maximaal zeven maanden 
blijven rijden Deze maatregel geldt in alle EU -lidstaten. Voor 
rijbewijskeuringen kunnen leden tegen een speciaal tarief 
zich bij het Steunpunt aanmelden. Van de keuringsarts krijgt u 
dan een telefoontje wanneer en welke tijd u voor de keuring 
op het Steunpunt moet komen. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voor opgave rijbewijskeuring kunt u weer terecht bij het 
Steunpunt. Daarna ontvangt u van de controlerende arts een 
uitnodiging voor de keuring die ook in de Boelthiek aan het 
Gerardusplein plaatsvindt. 
 

 
Kaartmiddagen, en kienen in De Ruijschenbergh zijn tot nader 
bericht uitgesteld. Dat geldt ook voor de dansmiddagen. 
 
De activiteit Fietsen op vrijdagmiddag is hervat, op 31 juli 
werd de eerste rit door een klein gezelschap gereden. Elke 
vrijdagmiddag zet de fietsgroep een leuke ronde uit in ons 
mooie buitengebied 
 
Op bezoek bij de kerstshow in de breifabriek. 
Voorlopig gepland op 8 oktober maar gezien de huidige 
situatie is er maar een kleine kans dat de reis doorgaat. 
Derhalve kunt u zich aanmelden bij het Steunpunt. 
 
Modeshow bij Dientje 
Gaat definitief niet door en is tot volgend jaar uitgesteld. 
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Meer fietsongelukken bij 
ouderen  
 
Uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
blijkt dat steeds meer ouderen 
omkomen bij een fietsongeluk. 
Het aantal 70-plussers dat om 
het leven is gekomen bij een ongeluk met de fiets is de 
afgelopen twintig jaar toegenomen met 68 procent. Van alle 
fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70 jaar of ouder. 
 
De afgelopen twintig jaar ligt het aantal fietsdoden rond de 
200 per jaar, waarvan de gemiddelde leeftijd van de 
slachtoffers is gestegen.  
Reden van die stijging is dat Nederland steeds meer 70-
plussers telt, maar ook omdat deze groep steeds meer fietst, 
mede dankzij de e-bike. En met name eenzijdige ongelukken 
met een e-bike vormen een probleem, zoals tegen een paaltje 
of een stoeprand rijden. Volgens ons is het mogelijk om met 
een paar eenvoudige maatregelen het aantal (dodelijke) 
slachtoffers te verminderen:   
 
We willen de gemeente stimuleren om de infrastructuur 
zodanig aan te passen dat er bredere fietspaden komen en 
dat er fietslessen komen voor hen die over een elektrische 
fiets beschikken want hier vinden veel ongevallen mee plaats.  
Heeft u belangstelling voor een cursus e-bikefietsen geef dan 
uw gegevens door bij het steunpunt van onze afdeling en dan 
willen we samen met VVN-afdeling Gemert bekijken of er 
voldoende belangstelling voor is. 
 
 
…………………………………………………………………… 
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Nieuwe leden :  
 
*  Deze maand kunnen we helaas geen 
nieuwe leden begroeten. 
 
 
†  Van de volgende leden nemen we helaas afscheid: 
 
* De heer B. van Gemert, Kapelaanstraat 70, 
* Mevrouw F. Bekkers-Moors, Schoorswinkel 36,  
* De heer J. van Lee, Heuvel 73,  
* De heer J. v.d. Elsen, Lodderdijk 27, 
 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies. 
 
Voor de volgende editie in sept. dient u kopij in te 
leveren uiterlijk vóór dinsdag 22 september. 
Ter eigen controle met leesbevestiging doorsturen naar 
het redactieadres. 
 

Artikeltjes nooit langer dan 200 -
250 woorden. 
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