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Beste lezer(es), 

 

De tropische dagen met 

hoge luchtvochtigheid en 

veel smog waren moeilijk 

voor veel ouderen en 

mensen met ademhalings-

problemen.  

 

 
 

Zonaanbidders hebben 

ervan genoten; aan de 

stranden was het superdruk. 

En nu hopen op een mooie 

septembermaand waarin we 

volop kunnen wandelen en 

fietsen. 

 

Ondertussen moeten we 

weer exra voorzichtig zijn, 

want het coronavirus laait 

weer op. Daarom: let goed 

op en blijf gezond! 
 

 

We wensen u veel 

leesplezier.  

 

De voorbereidingen waren in volle gang. De catering was besteld en de eerste 

gesprekken voor een leuk programma met Frans de Schepper waren afgerond. 

En toen, wat niemand echt voor mogelijk had gehouden, een wereldwijde 

pandemie die het sociale leven overal nagenoeg stil legde. Zoals bij heel veel 

verenigingen en instellingen viel er weinig te kiezen. De annulering van de 

voor 17 maart geplande feestmiddag rond het 40-jarig jubileum van KBO-

Heikant was een feit. Met de tijdelijke sluiting van gemeenschapscentrum  

’t Heike, voorlopig voor onbepaalde tijd, vervielen ook alle geplande KBO-

activiteiten. 

 

Al waren onze leden dan wel een tijd uit het oog, ze waren zeker niet uit het 

hart van het bestuur. Om het jubileumjaar toch niet helemaal ongemerkt 

voorbij te laten gaan, bedachten zij een alternatief plan: het bezorgen van een 

warme maaltijd aan de KBO (gast)leden.  

Via een onder alle leden verspreidde folder konden ze zich hiervoor aanmelden 

en ook de keuze van een menu en een afleverdatum aangeven. Zo’n 100 leden 

maakten van het aanbod gebruik. Ook voor lokale Brasserie Du Commerce 

was de actie een welkom steuntje in de rug in deze ook voor hen 

problematische corona tijd. 

 

 
 

De reacties van de leden varieerden van blij verrast tot complimenten voor de 

lekkere maaltijden. En al was het niet de jubileumviering zoals we ons die aan 

het begin van het jaar hadden voorgesteld, het aan huis bezorgde zomerdiner 

gaf er in elk geval een feestelijk tintje aan! 

BRON: JOS VAN DAMME. FOTO: SHUTTERSTOCK. 
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Zoals in de vorige NieuwsFlitZ aangekondigd, vergaderde de Ledenraad van de Unie KBO 

op 7 augustus in Nieuwegein. Ondanks de tropische temperatuur (buiten) konden er 

concrete besluiten genomen worden. 

 

De notitie, opgesteld door een klein werkgroepje, over de vraag hoe om te gaan met minderheids-

opvattingen bij besluitvorming in de ledenraad van de Unie KBO, werd door de vergadering 

ondersteund.  

 

De oplossing wordt gezocht in een protocol. Hierin wordt het accent gelegd op besluitvorming op 

basis van consensus. Indien dat niet mogelijk blijkt, zal een zo breed mogelijk draagvlak worden 

nagestreefd, niet alleen in termen van ledenaantallen, maar ook in termen van aantal provinciale 

bonden. 

 

Het voorstel om afdelingen die vanwege zwaarwichtige redenen hun provinciale bond willen 

verlaten, de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een nieuwe in te stellen landelijke bond 

binnen de Unie KBO, werd na discussie aangehouden. 

 

De verdere uitwerking van de besluitvormingsprocedure in de Federatie KBO-PCOB nieuwe stijl, 

zoals door een werkgroepje voorgesteld, werd overgenomen.  

Kern hiervan is dat de Federatie zal bestaan uit twee leden, nl. de Unie KBO en de PCOB.  

De Federatie zal een samenwerkingsverband worden op basis van het overeen te komen 

basispakket van dienstverlening, uit te voeren door een gezamenlijk verenigingsbureau.  

 

Vervolgens heeft de ledenraad Unie KBO, na bespreking van het betreffende kostenoverzicht,  

besloten het voorgestelde basispakket dienstverlening vast te stellen. Tevens is de contributie- 

afdracht voor het jaar 2021, gegeven dit basispakket, bepaald op € 9,57 per lid.  

 

Indien een afdeling of bond aanvullende diensten wenst af te nemen bij het bureau, zal daarvoor 

een dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten met een daarbij behorende kostprijs.  

De samenstelling van het basispakket komt grotendeels overeen met het bestaande pakket aan 

dienstverlening, zoals dat nu van toepassing is, met uitzondering van de academiefaciliteit. 

 

Opzet is nu dat in de ledenraad van 10 september een afsluitende notitie zal worden gepresenteerd.  

In deze notitie wordt een overall overzicht gepresenteerd van afspraken en spelregels binnen de 

Unie KBO, op basis waarvan de bonden in overleg met de aangesloten afdelingen kunnen besluiten 

om al dan niet bij de Unie KBO aangesloten te willen blijven.  

 

Tevens zal dat overzicht de basis vormen voor het overleg met de PCOB in het kader van de 

Federatie KBO-PCOB. 

 

Kortom, naar onze mening was sprake van een constructieve vergadering.  

 

Wim Jansen en Ron Nuytinck, afgevaardigden in de Ledenraad namens KBO Zeeland. 
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Per 1 oktober a.s. verlaat Manon Vanderkaa seniorenorganisatie KBO-

PCOB. Zij startte in 2013 als directeur van de Unie KBO, medio 2016 

kwam daar de directievoering bij voor de PCOB en vanaf de samen-

voeging van de beide verenigingsbureaus begin 2017 was zij directeur 

van KBO-PCOB. Onlangs liet Manon weten dat zij een andere functie 

gaat aanvaarden: directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. 

 

Het bestuur van KBO-PCOB betreurt het vertrek van Manon Vanderkaa 

als directeur van KBO-PCOB ten zeerste: “Zij heeft zich de afgelopen 

jaren een zeer gewaardeerde professional getoond, die door goed te 

luisteren de juiste vragen wist te stellen. Zij was vanwege haar inhou-

delijke kennis een graag geziene deelnemer binnen diverse overleg-

organen op ministerieel niveau, waarmee de belangen van de senioren 

binnen KBO-PCOB in vertrouwde handen waren.  

 

De media toonden vanwege haar expertise veel belangstelling voor haar 

mening rondom de plaats van senioren binnen onze samenleving. Zij had 

goede contacten met de schrijvende pers en was ook een graag geziene 

gast bij diverse radio- en televisieprogramma’s. Zij liet daarin overdui-

delijk blijken, dat in Nederland binnen de zorg voor senioren nog te veel 

in procedures wordt gedacht en te weinig in mensen onder het motto 

‘zorgen moet je niet maken maar die moet je doen’.  

 

Zij initieerde binnen KBO-PCOB diverse projecten om voornoemde quote 

daadwerkelijk in praktijk te brengen. Indien zich binnen het aan haar 

toevertrouwde takenpakket een probleem voordeed, was zij als goed 

leider onderdeel van de oplossing. Ronduit respect verdient zij voor haar 

integriteit, haar betrouwbaarheid, voor de steun aan de vele vrijwilligers 

binnen de vereniging en voor het op 

de juiste wijze weten te stellen van 

prioriteiten. Bovendien wist zij als 

leider onwankelbaar en vastberaden 

over haar eigen schaduw heen te 

stappen en was daardoor een 

uitstekend adviseur van het bestuur 

van KBO-PCOB.” 

 

Manon Vanderkaa: “Met veel 

enthousiasme heb ik me de afgelopen 

ruim zeven jaar ingezet voor eerst de 

Unie KBO en vervolgens ook de 

PCOB en KBO-PCOB. Ik ben trots 

op wat wij als vereniging hebben 

bereikt. We hebben een stevige stem 

in de belangenbehartiging, we zijn 

volop zichtbaar in de media en overal 

in de vereniging zijn senioren van 

betekenis voor elkaar en voor de 

samenleving.  

De kracht van onze organisatie zit in 

de 800 lokale afdelingen, die met hun 

kwart miljoen leden concreet gestalte 

geven aan ‘omzien naar elkaar’.  

 

Het is mooi dat ik daar zo lang bij 

betrokken mocht zijn en ik heb 

genoten van de vele persoonlijke 

contacten met leden. Het was geen 

gemakkelijk besluit om afscheid te 

nemen, maar ik ga opnieuw bij een 

vereniging werken die er maat-

schappelijk toe doet. Dankbaar kijk ik 

terug op de inspirerende samen-

werking met de vele vrijwilligers en 

met de collega’s van KBO-PCOB en 

ik wens deze mooie vereniging van 

harte een goede toekomst.” 

 
Het bestuur van de KBO-PCOB is 

Manon Vanderkaa voor haar bijdrage 

aan de vereniging “zeer veel dank 

verschuldigd, neemt node afscheid 

van haar en wenst haar veel succes en 

arbeidsvreugde in haar nieuwe 

functie”. 

BRON EN FOTO: KBO-PCOB. 
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Wanneer je ervaring hebt met zorg en ziekte, 

weet je het als geen ander: ziekte is meer dan 

een diagnose of een behandeling, ziekte heeft 

impact.  

Mensgerichte zorg, oftewel zorg waarbij ook 

wordt gekeken naar wat ziekte doet met een 

mens, is de droom van Stichting ‘Mens Achter de 

Patiënt’ (MAP). En mensgerichte zorg begint bij 

mensgericht onderwijs. Zo ontstond het ‘MAP’ 

onderwijsprogramma. Een onderwijsprogramma 

met als doel het bewustzijn van toekomstige 

zorgprofessionals te vergroten.  

 

In drie bijeenkomsten gaan zorgprofessionals in 

opleiding in gesprek met mensen die hun 

ervaringen met zorg en ziekte willen delen; 

ervaringsdelers genoemd. Zo komen allerlei 

belevingswerelden bij elkaar in één klaslokaal en 

krijgen de toekomstige zorgverleners een idee 

van de brede impact van ziekte.  

Al ruim 300 ervaringsdelers zijn betrokken bij de 

stichting en hebben op een veilige plek hun 

verhaal kunnen delen. Zo dragen zij bij aan de 

zorg van de toekomst. Een bijdrage die, volgens 

Stichting ‘Mens Achter de Patiënt’, onmisbaar is!  

 

 
 

Helpt u ook mee om de zorg van morgen 

mensgerichter te maken?  

Meer informatie over het onderwijsprogramma 

of aanmelden als ervaringsdeler?  

Kijk op: www.mensachterdepatient.nl  

 
 

 

Van 1 t/m 8 oktober is de Week van de eenzaamheid. In 

deze week worden elk jaar door vele organisaties 

allerlei activiteiten georganiseerd. 

Ook KBO-PCOB levert graag weer haar bijdrage om 

eenzaamheid onder de aandacht te brengen en deze door 

middel van activiteiten ook in die periode te 

verminderen. 

 

Deelname van afdelingen is daarbij van groot belang. 

Eén van activiteiten die worden opgezet is een 

wandelevenement op zoveel mogelijk plaatsen in 

Nederland. 

 

Bij uitstek een activiteit waarbij u ook in uw gemeente 

personen kunt betrekken die misschien wel behoefte 

hebben aan meer contact met anderen. Een geschikt 

moment om samen op te trekken en een goed gesprek te 

hebben.  

 

Graag horen van u of uw afdeling interesse heeft om 

zich aan te sluiten bij deze activiteit, zodat daar bij de 

voorbereiding rekening mee gehouden kan worden.  

Laat het ons weten via  

abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl 

 

         

BRON: STICHTING MENS ACHTER DE PATIËNT. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

 
BRON: KBO-PCOB. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

 

http://www.mensachterdepatient.nl/
mailto:abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl
mailto:abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl
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Hoe werken fraudeurs? 

-U wordt onverwacht gebeld door uw ‘bank’ of u 

 ontvangt een SMS-bericht van uw ‘bank’. 

-De beller probeert u te overtuigen om over- 

 boekingen te doen, b.v. naar ‘kluisrekeningen’  

 of ‘veiligheidsrekeningen’ van uw bank.  

-Of de beller vaagt om pasnummers, pincodes of 

 beveiligingscodes voor internetbankieren te 

 verstrekken of directe toegang te geven tot uw 

 computer. 

-Het SMS-bericht beweert dat u een verdachte 

 betaling, automatische incasso of instelling 

 moet controleren door op een hyperlink in het 

 bericht te klikken. 

-De beller beweert dat fraudeurs ongeoorloofde 

 betalingen vanaf uw bankrekeningen hebben 

 gedaan. 

 

Wat doen banken? 

Banken vragen u nooit via de telefoon of via 

SMS om overboekingen te doen, om uw pincodes 

of beveiligingscodes te verstrekken of om directe 

toegang tot uw computer te krijgen.  

 

Zij proberen oplichters op te sporen en hun 

bankrekeningen te laten blokkeren.   

Daarnaast proberen banken ongebruikelijke 

transacties automatisch te herkennen.  

De bank kan dan ter controle contact met u 

opnemen. 

Banken kunnen niet voorkomen dat anderen 

misbruik maken van hun telefoonnummers. 

Ieder willekeurig telefoonnummer kan worden 

nagebootst. 

 

Wat kunt u doen? 

Twijfelt u over een telefoontje of SMS van uw 

bank? Hang op, klik weg en bel uw bank.  

Zoek het nummer van uw bank zelf op, 

bijvoorbeeld op uw bankpas, op een 

bankafschrift of op de officiële website van uw 

bank. 

 

Bekijk ook de flyer Bankiert u veilig? Of kijk bij 

ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS. 

Lees ook het artikel in  Plusonline. 

 

Toch slachtoffer? 

Bel direct uw bank en volg de aanwijzingen van 

de bankmedewerker. Doe aangifte bij de politie 

via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) of 

via de website van de politie 

 

U wordt gebeld of krijgt een SMS vanaf een  

bestaand telefoonnummer van uw eigen  

bank. Het lijkt dan alsof u wordt gebeld  

door een medewerker van de bank.  

 

Echter, het is een oplichter.  

In het Engels heet dit spoofing en dat 

betekent nabootsen of namaken. 

BRON: PLUSONLINE. FOTO: SHUTTERSTOCK.

https://www.veiligbankieren.nl/meldnummers/#toc-item-5
https://www.veiligbankieren.nl/wp-content/uploads/2017/01/Bankiert_u_veilig.pdf
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/veilig-bankieren/fraude-herkennen/telefonische-oplichting.html
https://www.ing.nl/de-ing/veilig-bankieren/belangrijke-mededelingen/telefonisch_verzoek_om_geld_veilig_te_stellen_is_nep.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/actueel/let-op-phishing-en-nep-telefoontjes.html
https://www.snsbank.nl/particulier/over-sns/veilig-bankieren/wat-is-phishing.html
https://www.plusonline.nl/veilig-online/oplichters-actief-met-nieuwe-truc-spoofing?mt=7d347db631d4f6aad1007b8178a63a6f854a01ea1037778ae5b0e35208d4b175&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=POL-2020-08-11&utm_content=POL-2020-08-11&utm_term=
https://www.veiligbankieren.nl/meldnummers/
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-helpdeskfraude-u-bent-gebeld.html
https://www.veiligbankieren.nl/meldnummers/
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KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is 

een uitgave van KBO Zeeland 

 

Blijf ons ondertussen ook volgen 

op:  

 

 facebook.com/kbo.zeeland.3 
en 

 twitter. 

 

Voor al het andere nieuws vanuit 

KBO Zeeland kijkt u op onze 

website www.kbozeeland.nl  

  

Mailadres info@kbozeeland.nl 

Secretariaat: R. Nuytinck 

Veerweg 34A,  

4471 NC Wolphaartsdijk 

 

Redactie  

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ: 

Jan van den Boom 

Lillianne van der Ha 

Maria van Waterschoot 

E-mailadres  

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl  

 

Indien u als KBO-afdeling iets te 

melden hebt voor de NieuwsFlitZ 

of de digitale NieuwsFlitZ niet 

meer wenst te ontvangen, dan u 

kunt u dit melden via e-mail: 

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl 

 

 

Kijk voor het laatste nieuws 

op de site van KBO-PCOB 

www.kbo-pcob.nl   

 

BRON: AUDIOMONITOR 2019 EN RADIOVIAINTERNET.NL. FOTO: SHUTTERSTOCK. 

 

http://www.radioviainternet.nl/podcasts
https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:info@kbozeeland.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

