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Van de bestuurstafel 

Oproep 
 
Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, in welke vorm dan ook, of heeft u suggesties voor relevant 
nieuws of tips voor onze leden, geef dat dan, bij voorkeur per e-mail, door aan de redactie: 
edkroonsberg@gmail.com  
 

Algemene Ledenvergadering 
 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene 
Ledenvergadering van ‘Senioren Belangen’, welke gehouden zal 
worden op vrijdag 15 februari 2019 in mfc De Schans aan de 
Schans te Woudenberg. De vergadering begint om 14.30 uur. 
 
De Agenda voor de vergadering is bij deze nieuwsbrief gevoegd. De 
overige stukken voor deze vergadering zijn te vinden op de website 
https://www.seniorenbelangen.net.  

Op verzoek (mailto:info@seniorenbelangen.net) kunnen de stukken ook per e-mail worden 
toegezonden. 
Leden die de vergaderstukken op papier willen ontvangen kunnen dit telefonisch aan de 
secretaris kenbaar maken (033-286 2747). Ter vergadering liggen ook enkele exemplaren van 
de stukken ter inzage. 
 
Na afloop van de vergadering is er een presentatie van beelden uit de oude doos. In dit geval 
gaat het om een video en foto’s die gemaakt zijn in 1999 bij het 10 jarig jubileum van de 
toenmalige Afdeling Woudenberg van de ANBO, in feite de voorganger van Senioren 
Belangen. 
Wie kent en herkent u nog uit deze 20 jaar oude beelden? Mogelijk ziet u ook nog een jongere 
versie van uzelf op de video of de foto!  
 
Mogelijk worden ook nog de plannen voor activiteiten in 2019 gepresenteerd. 
 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 15 februari naar de Algemene Ledenvergadering in de Schans 
en ontdek het zelf. 
 

Rijbewijskeuringen in Scherpenzeel   
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in samenwerking met SWO-SR op 1 
februari, 8 maart en 5 april in Het huis in de Wei, Vijverlaan 2 medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.  
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.  
Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum lannen: www.regelzorg.nl.  
 
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit 
digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op mijn.cbr.nl 
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten of Regelzorg.  
U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een paar weken krijgt u dan 
het Keuringsverslag dat de arts moet invullen.   

mailto:edkroonsberg@gmail.com
https://www.seniorenbelangen.net/
mailto:info@seniorenbelangen.net
tel:088%2023%2023%20300
http://www.regelzorg.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00.  
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. 
Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en kunt u snel een 
afspraak maken bij de keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs snel 
geregeld. Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden 
duren. Maak dus op tijd de afspraak. 

 

Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten 
 

Nieuwjaarsreceptie 2019 
 

Onze voorzitter van Senioren Belangen, Frits Velker, opende 
de receptie met een korte terugblik over 2018 en door het 
glas te heffen iedereen een heel voorspoedig 2019 en 
natuurlijk een goede gezondheid te wensen. 
 
Vrijdagmiddag 4 januari was het weer gezellig in MFC de 
Schans. Veel mensen waren aanwezig om elkaar, onder 
genot van een hapje en een drankje, een heel goed en 
gezond 2019 toe te wensen.  
De hapjes waren die ochtend gemaakt door een aantal 

dames, onder zeer vakkundige leiding van Ada Bontekoning en Truus Veenendaal. 
 
Tijdens deze receptie werd het reisprogramma voor 2019 gepresenteerd. Zo werd de dagreis bekend 
gemaakt. Dit jaar gaan we naar Texel en wel op 16 mei. 
De 5-daagse reis gaat naar Duitsland en wel naar hotel Hirsch in Rothenberg in het Odenwald van 26 
augustus t/m 30 augustus.  
 
Kortom, 2019 begon weer met een gezellige drukte. 
 

Komende activiteiten Senioren Belangen 
 

Cabaret avond  (vooraankondiging)           

                                                                      
 
 

Theater Sjapoo met de cabaretvoorstelling: “Wat een hoed….met je doet” 
 
Op vrijdagavond 24 mei a.s. organiseert de Coalitie Erbij Woudenberg, in samenwerking met 
Senioren Belangen Woudenberg / Scherpenzeel / Renswoude een gezellige cabaretavond.  
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Het wordt een vrolijke voorstelling waarin de hoed een belangrijke rol speelt.  
 
In “Wat een hoed…..met je doet” passeert een breed scala aan onderwerpen de revue.  
Deze onderwerpen worden ten tonele gebracht door mannequins die over de “catwalk” flaneren 
met symbolische hoeden op hun hoofd.  

Al doende geven zij een kijkje in hun dromen en verlangens als 
de hoed wordt afgezet.  
Het wordt een theatershow met een lichtvoetig, humoristisch 
karakter, die de toeschouwer heel even door een andere bril 
naar het leven met zijn dagelijkse beslommeringen laat kijken. 

 
Deze cabaret avond vindt plaats in Sport & Cultuur centrum 
“de Camp” in Woudenberg en is voor iedereen toegankelijk. 
Aanvang 20.00 uur. 
Over de kosten en reservering van toegangskaarten wordt u in 
de volgende nieuwsbrief van maart en op onze website 
uitvoerig geïnformeerd. 

 
Reserveer de datum van 24 mei alvast in uw agenda, u krijgt een fantastische avond voorgeschoteld.  
 
Kijk eens op de website van theater shapoo voor een impressie. 
                                                                  

Senioren Belangen reiscommissie 

Aanmelden 5-daagse reis augustus 2019 
 

Evenals voorgaande jaren heeft de reiscommissie een mooie 5-
daagse reis voor u. 
U heeft al een voorproefje van deze prachtige reis kunnen zien 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
De gehele presentatie is ook nog te bekijken op de website. 

 
De reis gaat naar Rothenberg in het Odenwald in Duitsland van 26 augustus t/m 30 augustus 2019. 
U verblijft in Hotel Hirsch. 
 
Het beloofd een prachtige reis te worden met voor elk wat wils.  
We maken op de heenreis een koffiestop met gebak en een lunch, vervolgens reizen we door naar 
het hotel Hirsch en na het inchecken volgt ‘s avonds een heerlijk diner. 
 
Inbegrepen zijn. 
Heenreis koffie met gebak, Lunch op heen en terugweg, Hotelverzorging op basis van half pension, 
logies, ontbijt en diner. 
Rondvaart over de Neckar, Wijnproeverij, Kegelavond, Gezellige afscheidsavond met muziek in het 
Hotel. Overige excursies onder voorbehoud. 
De drankjes in het hotel zijn voor eigen rekening. Het is geen all-in. 
 
De prijs voor deze 5-daagse reis is € 400,00 incl. fooi chauffeur.   
Toeslag 1e persoonskamer € 40,00. 
 
Vergeet vooral niet zelf een reis en annuleringsverzekering af te sluiten. 

http://theatersjapoo.nl/
https://www.seniorenbelangen.net/informatie-reiscommissie
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U kunt zich vrijdagmiddag 22 februari 2019 in de bestuurskamer van MFC De Schans aanmelden 
middels het opgave formulier onderaan deze nieuwsbrief.   
Vanaf 14.00 uur na binnenkomst in MFC De Schans krijgt u een volgnummer en om 15.00 uur is de 
inschrijving.  
Voor een 1 persoonskamer moet een ieder persoonlijk zijn of haar opgave formulier inleveren . 
 
De presentatie van het volledige reisprogramma 2019 is te zien op de website. 
 

Voor u gelezen …   
 

Nibud rapport ontwikkeling koopkracht periode 2010 – 2019 
 
(bron: NVOG Nieuwsbrief 52, 14 december 2018) 

 
In nieuwsbrief 45 van de NVOG is dit koopkrachtrapport genoemd en zijn een aantal cijfers uit het 
rapport overgenomen. Hierop heeft Henk Hemmers (een voormalig lid van de Commissie 
Koopkracht) als commentaar geleverd dat deze cijfers niet kloppen, althans voor wat betreft de 
werkenden. Dat heeft hij ook aan het Nibud kenbaar gemaakt. 
 
Nu blijkt dat zeer recent het Nibud het rapport heeft aangepast, met als effect dat de koopkracht van 
werkenden in nagenoeg alle gevallen blijkt te zijn gestegen in de periode 2010 – 2019 (en dus niet 
gedaald zoals in het eerdere rapport stond). 
Dat betekent ook, dat de verschillen met gepensioneerden dus veel groter zijn dan op grond van het 
oorspronkelijk rapport het geval leek. 
In het rapport zelf wordt de aanpassing nader toegelicht. 
 
Cijfervoorbeelden (statische koopkracht), na aanpassing v.w.b. werkenden (d.d. 10-12-2018): 
 
GEPENSIONEERDEN              Alleenstaande       Paar   
 
—  Alleen AOW                          +4,4%                   +2,3% 
—  AOW + 10.000                      -3,4%                    -4,7% 
—  AOW + 20.000                      -6,8%                    -8,5% 
—  AOW + 30.000                      -11,2%                  -8,3% 
—  AOW + 30.000  + 10.000         ----                    -7,7% 
  
WERKENDEN                          Alleenstaande       Paar   
 
—  Minimumloon                       +10,9%                +5,8% 
—  1 x modaal                             +7,4%                  +4,3% 
—  2 x modaal                             -1,9%                  -1.3% 
—  1 x min.loon +1 x min.loon    ----                    +5,9% 
—  1 x modaal + 1 x modaal        ----                    +6,4% 
—  2 x modaal + 1 x modaal        ----                    +1,2% 
 
N.B. Zoals ook aangegeven in het rapport zijn bovenstaande cijfers gebaseerd op gemiddelden en 
aannames/schattingen van Nibud zelf,  met name v.w.b. 2019. 
 
 

https://www.seniorenbelangen.net/informatie-reiscommissie
https://www.gepensioneerden.nl/uploads/files/Documenten_Commissies/Commissie_Koopkracht/Rapport-koopkrachtontwikkeling-gepensioneerden-en-werkenden-2010-2019-dec.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%2052%202018&utm_content=Nieuwsbrief%2052%202018+CID_774f3daaa79e83a994289e28ff581e17&utm_source=LetsMail%20nieuwsbrief&utm_term=rapport%20zelf
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De belangrijkste wijzigingen in 2019 

Belastingen 
 
Minder belastingschijven 
In 2019 gaat het aantal belastingschijven omlaag van vier naar drie. Alleen AOW-ontvangers hebben 
nog te maken met vier schijven. Met ingang van 2021 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. 
 
Ouderenkorting 
Alleen AOW-ontvangers met een inkomen lager dan €36.783 hebben recht op de maximale 
ouderenkorting. Wie een iets hoger inkomen heeft, verliest deze hoge korting niet helemaal. 
AOW’ers met een inkomen tussen €36.783 en €47.500 hebben recht op €1596 verminderd met 15% 
van het inkomen boven €36.783. Bij een inkomen meer dan circa €47.500 bestaat geen recht op 
ouderenkorting.  
 
Minder spaartaks 
Over de eerste €30.360 van je vermogen betaal je geen belasting. De fiscus gaat ervan uit dat wij 
0,13% rendement – forfaitair rendement – maken op spaargeld (was 0,36%) en 5,6% op beleggingen 
(was 5,38%).  
 
BTW Gaat omhoog 
De boodschappen worden duurder omdat het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9%. Dit tarief geldt 
ook voor schilderen, stukadoren, behangen, isoleren en schoonmaken. 
 
Schenking aan kinderen 
Ouders kunnen hun kind tot ca. €102.816 (schatting Consumentenbond; officiële bedrag is nog niet 
bekend bij het ter perse gaan van dit nummer) belastingvrij schenken als het kind of zijn of haar 
partner nog geen 40 is en het bedrag gebruikt wordt voor de aanschaf van een eigen huis of voor de 
aflossing van de hypotheek. Als de ouders al eerder een groot bedrag in één keer hebben 
geschonken, mogen ze dit bedrag niet meer aanvullen tot de nieuwe, hogere vrijstelling. De 
overgangsregeling die hiervoor bestond, vervalt in 2019.  

Zorg 
 
Maximum eigen bijdrage medicijnen 
Er komt een maximum van €250 voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen. Op dit moment is er 
geen maximum.  
 
Extra vergoedingen 
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)  voor mensen met ernstig overgewicht. Oefentherapie voor 
mensen met COPD (voorheen moesten zij de eerste 20 behandelingen zelf betalen). Ziekenvervoer 
voor consulten, controles en (bloed)onderzoeken. 
 
Zorgpremie stijgt 
De premie voor de basisverzekering stijgt gemiddeld met iets meer dan 6 euro per maand tot ca. 
€118. 
 
Hogere zorgtoeslag 
De zorgtoeslag gaat in 2019 ook omhoog: voor één persoon met maximaal €50 en voor stellen met 
maximaal €193.  
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Vaste eigen bijdrage Wmo 
Ondersteuning vanuit de Wmo kost voortaan voor iedereen €17,50 per vier weken. Inkomen en 
spaargeld doen er niet meer toe. De eigen bijdrage geldt onder meer voor huishoudelijke hulp, 
dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen, zoals scootmobielen.  
Voorheen kon de eigen bijdrage oplopen tot honderden euro’s per maand. 

Huren 
 
Lagere huurtoeslag  
Huurtoeslagontvangers gaan er gemiddeld een paar tientjes per jaar op achteruit, afhankelijk van de 
gemiddelde huurstijging. Dat komt door een eigen bijdrage die huurtoeslagontvangers voor 100% 
zelf betalen.  

Eigen huis 
 
WOZ-waarde stijgt 
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt tussen de 7,5 en 9,5%. Hierdoor stijgen ook de 
onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterheffing.  
 
Minder aftrek 
Het maximale belastingpercentage waarover huizenbezitters hypotheekrente mogen aftrekken gaat 
met 0,5% omlaag naar 49%. Door veranderingen in de belastingtarieven betalen veel mensen minder 
inkomstenbelasting. Daarmee wordt voor hen ook de hypotheekrenteaftrek lager. 
 
Lager eigenwoning-forfait 
Woningeigenaren betalen minder belasting over de waarde van de eigen woning. Voor 
woningen met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en €1.060.000 hoeven ze nog maar 0,65% bij hun 
inkomen te tellen in box 1 (was 0,7%).  
 
Belasting over afgelost huis 
Wie zijn hypotheek (bijna) helemaal heeft afgelost, krijgt een beetje minder belastingvoordeel. De 
Wet-Hillen regelde tot nu toe dat deze woningbezitters geen belasting hoefden te betalen over het 
positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente. Deze 
Hillen-aftrek wordt vanaf 2019 in kleine stapjes afgebouwd. Woningbezitters mogen in hun aangifte 
over 2019 nog maar 96,67% van de Hillen-aftrek opvoeren. Bij een afgeloste hypotheek voor een huis 
met een waarde van €300.000 kan de belastingaanslag daardoor maximaal €34 hoger uitpakken.  
  
Energiebelasting omhoog 
De energiebelasting op gas stijgt met 3 cent per m3. De verlaging van de belasting op elektriciteit 
met €0,72 per kilowattuur verzacht dat een klein beetje. Maar dat is nog niet alles. Ook de heffing 
voor Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt voor zowel gas als elektra. Daarnaast gaat de 
belastingvermindering op de energiebelasting omlaag met € 51, van €308,54 naar €257,54. Bewoners 
met een elektriciteitsaansluiting krijgen deze vermindering. Al met al stijgen de belastingen op 
energie met ca. €130.  

Overige 
 
AOW-leeftijd 
De AOW- leeftijd gaat volgens plan verder omhoog naar 66 jaar en vier maanden (was 66 jaar). 
 

Bron(nen): Plus Magazine  José Mast | Gepubliceerd: 07-01-2019 | Gewijzigd op: 14-01-2019 

 
 

http://www.plusonline.nl/
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Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden 
 

Eigen beheer van medische gegevens 
 
Iedereen mag in 2019 zijn medische gegevens in eigen beheer krijgen op de computer, tablet, 
geheugenkaart of mobiele telefoon.  
Steeds meer ziekenhuizen en huisartsen zullen dat gaan aanbieden via een patiëntenportaal: een 
beveiligde website waarop patiënten kunnen inloggen met hun DigiD of een andere combinatie van 
gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

Kan ik als huurder ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? 
 

Omdat de WOZ-waarde veel invloed heeft gekregen op de 
maximale huurprijs van een sociale huurwoning, stuurt de 
gemeente sinds 2016 de WOZ-beschikking niet alleen aan de 
eigenaren maar ook aan alle huurders. Met deze eigen WOZ-
beschikking krijgen ook huurders de gelegenheid om bezwaar 
te maken als zij menen dat de waarde van hun woning niet 
klopt. 
 
De algemene regel is dat iemand die belang heeft bij de 
hoogte van de WOZ-waarde hier bezwaar tegen kan maken. 

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Hof is dit ook weer eens bevestigd (Hof Amsterdam 
18 september 2018 17/00378). Een huurder kan dus ook bezwaar aantekenen tegen de WOZ-
beschikking. Mocht naar aanleiding van dat bezwaar de WOZ-waarde worden aangepast dan is 
hiermee echter niet per definitie de kous af.  
Ook de verhuurder ontvangt van de uitspraak/aangepaste WOZ-waarde bericht. Als de verhuurder 
het hier op zijn beurt niet mee eens is, kan daartegen ook weer bezwaar worden gemaakt. De 
nieuwe WOZ-waarde geldt immers zowel voor de huurder als voor de verhuurder.  
 
N.B.  
Omdat het erg lastig voor gemeentes is om de huurders van sociale huurwoningen en huurders in de 
vrije sector te scheiden, ontvangen ook huurders van geliberaliseerde huurwoningen (vrije sector) de 
WOZ-beschikking. Zij hebben echter geen belang bij de WOZ-waarde en kunnen de beschikking dus 
direct weggooien. 
 

Bron: Plusonline, Mr. Nicole Goud | Gepubliceerd: 14-01-2019 

 

Toegang tot betaalrekening door derde partijen 
 
Banken zijn verplicht om in het kader van de Europese richtlijn PSD2 dit jaar derde partijen toegang 
te verlenen tot de betaalrekeningen van hun klanten. 
Over deze specifieke regelgeving is nog veel te doen, maar in grote lijnen geldt dat: 

• de klant daar zelf toestemming voor geeft aan zijn bank; 

• dit gaat per aanbieder (derde partij): consumenten die een partij toestemming geven, geven 
dat alleen aan die ene partij. 

• de derde partij een vergunning heeft van de DNB of een andere toezichthouder uit de 
Europese Unie. 

https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/psd2
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Een voorbeeld van zo’n derde partij is een bedrijf dat digitale huishoudboekjes aanbiedt. Zo’n partij 
heeft dan direct toegang tot je betaalgegevens, ook als je rekeningen bij meerdere banken hebt. Zo 
kun je een totaaloverzicht krijgen van al je inkomsten en uitgaven. 
 

De kans bestaat dat derde partijen mensen gaan 
overhalen met aanbiedingen en cadeau’s om die 
banktoegang te verlenen. Als je het doet dan doe je 
dat met je volle verstand (en extra waarborgen) 
maar je weet toch niet wat er met je bankgegevens 
een keer gaat gebeuren.  
Er zullen slimmerds opstaan die “leuke dingen” 
bedenken voor klanten, want in deze faciliteit zit 
potentieel goud verborgen. Denk bijvoorbeeld maar 
eens aan grote bedrijven als Google of Facebook, 
die zullen zeker vroeg of laat van zich laten horen. 
 

Er zijn wel degelijk ook twijfels. Is het wel verstandig om je bankgegevens aan een bijvoorbeeld een 
social media platform toe te vertrouwen.  
Als globale richtlijn kun je stellen dat je eigenlijk nooit moet ingaan op verzoeken van bedrijven die je 
niet kent of waarbij je geen goed gevoel hebt. Let vooral op wat een bedrijf met je bankgegevens wil 
gaan doen.  
Gebruik je verstand, want je bankgegevens zeggen veel over wat voor persoon je bent en waar je je 
geld aan uitgeeft. Dat zijn dus zeer persoonlijke gegevens. Vraag je daarom af of je er wel vertrouwen 
in hebt om die informatie met anderen te delen. Bij een verzoek om toegang tot iemands 
bankgegevens moet er een duidelijke garantie zijn dat die gegevens niet worden doorgestuurd naar 
nog meer partijen. 
 
Daarom zijn in het kader van PSD2 strenge regels opgesteld. De belangrijkste regel is dat het verzoek 
om inzage in het betalingsgedrag van een bankklant niet weggestopt mag worden in ellenlange 
teksten met voorwaarden waarop alleen met ’akkoord’ kan worden geklikt.  
Het verzoek om toegang tot je bankgegevens moet kraakhelder zijn. Eenmalig op ’akkoord’ klikken is 
ook niet voldoende. Je moet de goedkeuring bevestigen door een extra code in te vullen die je krijgt 
van je bank. Naast inzage in bankgegevens kunnen consumenten ook groen licht geven voor het 
opstarten van betalingen. 
Een andere belangrijke regel is dat consumenten hun toestemming ook gemakkelijk weer moeten 
kunnen intrekken. Bedrijven die gebruik willen maken van de mogelijkheden van PSD2 hebben 
bovendien een vergunning nodig. 
 
Weeg af welk voordeel je hebt bij het verstrekken van je bankgegevens aan (financiële) aanbieders. 
 

Het Levenstestament (Deel 1) 
 
In een testament legt u vast wat er moet gebeuren als u er niet meer bent. Maar hoe houdt u de 
regie over uw leven als u er nog wel bent, maar niet meer kunt beslissen? 
 
Notarissen hebben het er steeds drukker mee: levenstestamenten. Eind 2014 gingen meer dan 
vierduizend mensen per maand naar de notaris om hun wensen in zo’n bijzonder document vast te 
laten leggen. Want een levenstestament is anders dan een gewoon testament. In een gewoon 
testament staan de ‘laatste wensen’: wat iemand wil na het overlijden. 
Het levenstestament probeert de zaken te regelen wanneer iemand in leven is, maar niet meer in 
staat is om zelf beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval.  
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Als u wilsonbekwaam bent, kunnen anderen bij de rechter een mentor (voor persoonlijke niet-
financiële zaken), een bewindvoerder (voor financiële zaken) of een curator (voor beide) aanvragen 
bij de rechter. Zo kunnen zij namens u handelen. Met een levenstestament bepaalt u zelf wie dat 
zijn. 
 
Medisch handelen 
Het idee niet meer zelf te kunnen beslissen over belangrijke zaken baart veel mensen zorgen, zo 
blijkt uit Plus-onderzoek (i.s.m. MWM2) onder 1222 50-plussers. Welke zaken? Bovenaan staan de 
beslissingen over medische handelingen en het levenseinde: respectievelijk 84 en 78 procent van de 
ondervraagden wil dat bijtijds geregeld hebben. Daarna volgt het kenbaar maken van de wensen met 
betrekking tot de uitvaart (51 procent), op afstand gevolgd door de verkoop van de woning (22 
procent) en het beheer van het vermogen (18 procent). 
 
Misbruik voorkomen 
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 
wijst op het belang van het tijdig regelen van deze 
zaken, onder meer om financiële uitbuiting te 
voorkomen. Een extreem voorbeeld daarvan is de 
erfenis van de dementerende miljonair Arend 
Broekhuis. Hij liet 26 miljoen euro na aan het Leger 
des Heils en de Zonnebloem door zijn testament 
een jaar voor zijn overlijden te wijzigen en andere 
nabestaanden, inclusief zijn vrouw, te onterven. 
Zijn familie stelt nu dat hij te ziek was om dergelijke 
beslissingen te nemen. En vecht nu bij de rechter voor de erfenis. Op tijd afspraken maken over een 
volmacht of een levenstestament opstellen kan helpen om misbruik te voorkomen. Deze 
gevolmachtigde moet dan in elk geval tekenen bij dergelijke beslissingen. 
Het is belangrijk om daar niet mee te wachten tot het écht nodig is, maar dat juist vooraf te regelen. 
Alleen zo houdt u de regie. En mocht er in de tussentijd iets veranderen, dan is dat geen probleem. U 
kunt een volmacht of een levenstestament later aanpassen of ongedaan maken. Bijna een kwart van 
de ondervraagden (23%) in ons onderzoek heeft een levenstestament. Dat is meestal niet om 
misbruik tegen te gaan. Veel eerder om, zoals iemand het zegt, “gerust te zijn over de goede 
bezorging van mijn spullen in de ruimste zin van het woord”. Of: “Als ik het niet meer kan, moet een 
ander het doen. En die moet wel mijn wensen kennen.” Anderen geven aan de kinderen niet op te 
willen zadelen met ‘gedoe’ of ‘onduidelijkheid’. 
 
Gewoon testament 
Werkt ná uw overlijden. 
Regelt de erfenis. 
Benoemt een executeur. 
Vastgelegd in Centraal Testamentenregister (CTR). 
 
Levenstestament 
Werkt gedurende uw leven. 
Regelt de regie bij wilsonbekwaamheid. 
Benoemt één of meerdere -vertrouwenspersonen (of een -levensexecuteur). 
Vastgelegd in Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). 
 
Wel/geen notaris 
Het levenstestament is niet meer dan een reeks afspraken die u op papier vastlegt in een ‘akte’. 
Volgens het Burgerlijk Wetboek ‘een ondertekend geschrift, bedoeld om als bewijs te dienen’. Stelt u 
zelf zo’n akte op, dan is dat een ‘onderhandse’ akte. Gaat u ervoor naar de notaris, dan is het een 
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‘authentieke’ of ‘notariële’ akte. U bent niet verplicht om voor een levenstestament naar de notaris 
te gaan, al heeft dat voordelen. Zo kan de notaris u voorzien van advies op maat en neemt hij u werk 
uit handen. 
Bovendien kan de notaris ervoor zorgen dat het levenstestament in het Centraal 
Levenstestamentenregister wordt opgenomen. Daar kan een (kandidaat-)notaris navragen of er een 
levenstestament is opgesteld. In het register is alleen te zien of er een levenstestament is en bij 
welke notaris deze is opgesteld. De inhoud van het levenstestament staat niet in register. Een 
standaard-levenstestament kost rond de €300, maar de kosten verschillen per notaris en zijn 
afhankelijk van uw persoonlijke wensen. 

Bron: Plus Magazin |  Erik Bogaards 30-08-2018 
 

Deel 2 van dit artikel over het levenstestament verschijnt in de nieuwsbrief van maart. 
 

Ledennieuws 
 

Maand december 2018 
 

Aanmelding nieuwe leden: 
 
-  Mevrouw C.M.Bruinink-Majoor, Middenstraat 50, Woudenberg 
-  Mevrouw M.H.Fijnenberg, Middenstraat 56, Woudenberg 
-  Mevrouw A.B. in `t Holt, De Steen 45, Woudenberg 
-  De heer T.Lijnsveld, De Ruyterlaan 28, Woudenberg  
-  Mevrouw W.Lijnsveld-La Gordt Dillie, De Ruyterlaan 28, Woudenberg 
-  De heer B.Moesbergen, Slappedel 36, Woudenberg 
-  Mevrouw W.Moesbergen-de Lange, Slappedel 36, Woudenberg 
 
 Opzegging lidmaatschap: 
 
- Mevrouw L.Boel, Vlieterweg 100, Scherpenzeel 
- De heer K.M.Roelofsen, Kooiweg 10-A, Renswoude 
- Mevrouw G.Roelofsen, Kooiweg 10-A, Renswoude 
- Mevrouw T.Steylen, De Mat 4, Woudenberg 
- De heer A.Stierman, Rembrandtlaan 12, Woudenberg 
- Mevrouw C.Stierman, Rembrandtlaan 12, Woudenberg  
- Mevrouw A.G.IJsseldijke,n T.van Amerongenweg 1-08, enswoude 
 
Overleden leden: 
Mevrouw C.Helden v.d.Vlugt, Maarten van Rossumweg 11, Woudenberg 
Mevrouw J.E.van Leuwen-Jetten, Burgwal 95, Woudenberg 
De heer J.Smelt, Rembrandtlaan 45, Woudenberg 
 
Het aantal leden per 1 januari 2018:  532 
 
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u bellen met Jan Harskamp op 033 286 3461 of u kunt 
zich aanmelden via onze website 

https://www.seniorenbelangen.net/25-lidmaatschap/2-aanmelding-lidmaatschap
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Nieuws en activiteiten van andere lokale 
verenigingen / organisaties 
 

Alzheimer Café  
 
Onderwerp: Dementie en bewegen. 
Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 13 februari 
een informatieavond voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en 
vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten 
met elkaar over de dingen die ze meemaken,  over dementie en over 
mogelijkheden voor hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer. 

Wat doet bewegen met je brein? 
Dementie heeft invloed op bewegen en bewegen heeft invloed op dementie. Het grote belang van 
blijven bewegen bij dementie wordt steeds meer onderkend. Diedeke van Wijk is geriatrisch 
fysiotherapeut. Zij zal nader ingaan op diverse beweegvormen, valpreventie en tips over het 
stimuleren van bewegen in de thuissituatie. 
 
Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33 in 
Woudenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang 
en de koffie zijn gratis  Info: 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com 
 

Coalitie Erbij / Samen Op Zondag 
 

Elke 2e zondag van de maand, van 14.30 tot 17.00 uur, organiseert de Coalitie Erbij een 
bijeenkomst (Samen Op Zondag) in het Leescafé van het cultuurhuis aan de 
Dorpsstraat in Woudenberg. Iedereen uit Woudenberg e.o. is welkom om een 
aangename zondagmiddag te hebben en elkaar in een gezellig sfeer te ontmoeten. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Coalitie Erbij, Jeanine Schaling, 033 286 33 73 of 
kijk op: www.coalitieerbijwoudenberg.nl. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 10 feb 2019 van 14:30 - 17:00. Locatie: Het Cultuurhuis 
Gezelligheid kent geen tijd bij Samen op Zondag!  
Deze middag wordt opgeluisterd door The Amazing Cats! Mis het niet. 
 

Formulierenbrigade 
 

Bij Coöperatie De Kleine Schans is inmiddels het inloopspreekuur van start gegaan 
van de formulieren brigade. De formulierenbrigade kan u helpen bij het lezen van 
officiële brieven en het invullen van formulieren. Vrijwilligers van de ‘brigade’ 
houden elke vrijdag spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. 
 

Voor veel mensen is het lezen en het invullen van officiële brieven en formulieren lastig. De leden 
van de formulierenbrigade kunnen u daarmee helpen.  

document of de 
samenvatting van een 
interessant punt op. Het 
tekstvak kan overal in het 
document worden 
neergezet. Ga naar het 
tabblad Hulpmiddelen 
voor tekenen als u de 
opmaak van het tekstvak 
voor het blikvangercitaat 
wilt wijzigen.] 

mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/
https://coalitieerbijwoudenberg.nl/locaties/het-cultuurhuis/
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U kunt tijdens het spreekuur op vrijdagochtend zonder afspraak langs komen om uw vraag te stellen. 
Maakt u liever een afspraak, dan kunt u bellen met De Kleine Schans ( 085 0669700 ) en vragen naar 
de formulierenbrigade,  of uw vraag mailen naar info@dekleineschans.nl . 
 

Activiteiten SWO Woudenberg   
 
Welzijnswerker 
Tineke Smallenbroek is als welzijnswerker bereikbaar via t.smallenbroek@dekleineschans.nl en  
085 0669772.  
 
Klussendienst SWO en Repaircafé 
Vrijwilligers doen klusjes in en om huis of een boodschap tegen een kleine vergoeding.  
 06 30 66 9714 of klussendienst.swo@gmail.com 
In het cultuurhuis is elke 3e vrijdag van de maand een zog. Repaircafé. U kunt hier kapotte apparaten 
laten repareren.  Openingstijd van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Cultuurhuis. Let ook op 
aankondigingen in de pers.  
 
Ouderenvervoer SWO 
Vrijwilligers verzorgen vervoer met hun  
auto, tegen een vergoeding. € 2,-- per enkele rit in het dorp en € 0,40 per km. buiten de bebouwde 
kom. Graag een dag van te voren aanvragen bij: 
Mw. Valkenburg  033 286 2273 
Mw. van Dam    033 286 40 63 
Fam. Voerman    033 286 1742 
 
Internetcafé: Dinsdag 13.00-14.30 u.  

Meld uw komst s.v.p. aan per mail: swow.internetcafe@gmail.com 

 

Voor een actueel overzicht verwijzen we naar de agenda in De Woudenberger en  

www.swo-woudenberg.nl 

 

Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 

Activiteitenagenda van door Senioren Belangen georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten.  
 
 

Datum Tijdstip Activiteit 

15 februari  14.30 uur Algemene ledenvergadering met na het officiële gedeelte een 
presentatie met foto’s en videobeelden van het 10-jarig jubileum 
in 1999 van de plaatselijke afdeling van de voorloper van Senioren 
Belangen (ofwel de Anbo).   

15 maart 14.30 uur Presentatie Rembrandt en tijdgenoten door Elly Spanjersberg 

03 mei 14.30 uur Warm / koud buffet 

16 mei  08.30 uur Dagtocht Texel. Aanmeldingsformulier in nieuwsbrief maart. 

mailto:info@dekleineschans.nl
mailto:t.smallenbroek@dekleineschans.nl
mailto:klussendienst.swo@gmail.com
mailto:swow.internetcafe@gmail.com
http://www.swo-woudenberg.nl/
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24 mei  20.00 uur Cabaret (avond)voorstelling theater “Sjapoo” in Sport & Cultuur 
Centrum de Camp, Woudenberg. 
Voorstelling in samenwerking met Coalitie Erbij Woudenberg. 

21 juni 14.30 uur Lezing over Parkinson en Slaapproblematiek door Fysiotherapie 
Geerestein 

19 juli n.n.b. Fietstocht 

26 augustus  08.30 uur 5-Daagse reis Rothenberg, Duitsland. Zie aanmeldingsformulier in 
deze nieuwsbrief. 

20 september 16.00 uur Chinees buffet 

18 oktober 14.30 uur Film over het leven van Maria Callas 

8 november 14.30 uur Optreden van “La Donna Mobile” 

 
Noteer deze datums alvast in uw agenda! 
Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in mfc De Schans in Woudenberg 
 
 

Aanmeldingsformulier 5-daagse reis 
 

………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
 
 
5-Daagse reis Rothenberg, Duitsland van 26 augustus t/m 30 augustus 2019. 
  
Ingevuld opgave formulier INLEVEREN vrijdagmiddag 22 februari vanaf 14.00 uur in de 
bestuurskamer van mfc De Schans, waar u vervolgens een volgnummer krijgt.  
Om 15.00 uur is de inschrijving. 
 
 
 

Naam……………………………………………………...… Voorletter/s………………………..…… m / v 
 

Adres……………………………………...................... 
  

Postcode - Woonplaats……………….………………………… 
 

Dieet:  Ja/Nee  …………………………………………. Lidnummer……………………….………………………………..…. 
  

Tel. nr. of mobiel………………………………..……. Aantal pers………….…………………………………………………. 
 

Wil 1-persoonskamer………Ja / Nee Rollator…….. Ja / Nee 
 

 
 
 
Handtekening…………………………………..……… 
 

 

 
 
 
 



           

 
Nieuwsbrief Senioren Belangen februari 2019 Pagina 15 

 

Bijlage 
 
Uitnodiging Ledenvergadering 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Ledenvergadering van ‘Senioren Belangen’, welke gehouden 

zal worden op vrijdag 15 februari 2019 in mfc De Schans aan de Schans te Woudenberg. De 

vergadering begint om 14.30 uur.  

AGENDA   

1. Opening door voorzitter Frits Velker 

2. Mededelingen  

3. Notulen Ledenvergadering 16 februari 2018 (* zie voetnoot ) 

4. Bestuur 

Ingevolge het opgestelde schema zijn aftredend: 

G.J. (Gerrit) Grotentraast en A. (Ada) Bontekoning 

Beiden stellen zich herkiesbaar. 

5. Financieel verslag 2018 (* zie voetnoot ) 

6. Verslag financiële commissie 

7. Benoeming financiële commissie 2019 

8. Begroting 2019  (* zie voetnoot )   

9. Jaarverslag 2018 

  (* zie voetnoot )   

10. Belangenbehartiging 

- Commissie Wonen & Zorg 

- Wooncommissie Senioren Scherpenzeel 

- Hulp bij Belastingaangifte 

- Hulpfonds 

- Ledenvoordeel (Wees loyaal, koop lokaal). 

- Leden helpen Leden 

- Project Seni-jongeren  

11. Activiteiten 

- Activiteiten Commissie: activiteitenprogramma 2019 

- Reiscommissie:  programma 2019  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

__________________ 

*)  De notulen en het jaarverslag 2018 zijn te lezen op de website: www.seniorenbelangen.net . 

Op verzoek (info@seniorenbelangen.net) kunnen deze stukken, alsook het financieel verslag 2018 

en de begroting 2019 per e-mail worden toegezonden. Degenen die een papieren versie van de 

notulen, het jaarverslag, het financieel verslag en/of de begroting willen ontvangen, kunnen dit 

telefonisch aan de secretaris kenbaar maken (033 286 2747).  

Ter vergadering liggen ook enkele exemplaren van deze stukken ter inzage. 

mailto:info@seniorenbelangen.net

