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VAN DE REDACTIE 
 

Voor u ligt nummer 3 voor de maand maart 2021,  met weer nieuwe 

informatie.  

Naast de vele bekende rubrieken, vraag ik graag uw aandacht voor de 

volgende artikelen: 

 
- Wie betaalt de schade bij gladheid?, zie pag. 7. 

- Mijmeringen van onze voorzitter,  zie pag. 9. 

- Brief van de KBO-PCOB aan de leden, zie pag. 10 en 11. 

- Lang Leve Kunst Fonds, zie pag. 12 en 13. 

- Vijf principes voor veilig internetbankieren,  zie pag. 14. 

- Veilig internetbankieren met de P.C, Tablet en Smartphone, zie pag.15.  

- Veilig internetbankieren met apps, zie pag. 16 en 17. 

- KBO-PCOB ongerust over toereikend budget verpleeghuizen,  

zie pag. 18 en 19. 

 

In dit nummer veel over internetbankieren, hoe dat veilig is te doen en waar 

u dan aan moet denken. Omdat veel kantoren sluiten zal er veel meer met 

internetbankieren op ons afkomen. Mocht u overwegen om ook op internet 

te gaan bankieren, is ondergetekende bereid u daarmee op weg te helpen.  

 

In  het komende nummer (nr. 4 – april 2021) zal aandacht worden besteed 

aan spam e.d.  

 

Namens de redactie, 

 

Leo Persoon.  

 

 

 

 

Nummer 4 - april 2021, verschijnt op 24 maart 2021,  

copy inleveren vóór 12 maart 2021. 
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AGENDA – maart  2021 
 

In de maand maart zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland. 

Mocht blijken dat in de 2e helft van maart wel weer activiteiten, zoals 

bowlen en wandelen, zijn toegestaan dan zal ik de mij bekende  

deelnemers per email benaderen. 

 

Leo Persoon 

 

VERJAARDAGEN MAART 2021 
 
80 jaar 

Dhr. J.P. Vlek    Gerbrandylaan 14 12 mrt. 

Mevr. J. Ikkink    Artemisstraat 34 20 mrt. 

 
75 jaar 

Mevr. J. v. Domburg-Zantman  Twee Molentjes- 

      kade 57 29 mrt. 

Allen van harte gefeliciteerd. 

 

NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. E.M. Veenendaal  Ezelsveldlaan 228. 

Mevr. E.C. van der Stap  Mozartlaan 190. 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom 

als lid van de KBO. 

 

OVERLEDEN LEDEN  
(voor zover bij ons bekend) 

 
Mevr. W.M. v.d. Knaap-v.Lier  Papsouwselaan 223. 

Mevr.  Warffemius   St. Joriszicht 2. 

 

Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen 

In de vrede van onze verrezen Heer. 
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BESTE LEDEN 
 
Het blijft nog steeds afwachten wanneer we weer iets kunnen 

organiseren, maar het 1e uitje kunt u inplannen, al duurt dat 

nog wel even. 

              
Modeshow Boskoop  
U kunt als u mee wilt en de coronamaatregelingen meewerken in uw 

agenda op donderdag 9 september invullen: 

Modeshow bij de firma Klooster in Boskoop. 

Tegen die tijd hopen we gevaccineerd te zijn en zou het geen probleem 

meer moeten zijn, maar er kan nog van alles gebeuren.  

Ik ga in de Info van 30 juni doorgeven wat de kosten zijn en dan kunt u 

inschrijven. 

 
Jetty van der Graaf. 

 

 
 
 
OVERIGE  ACTIVITEITEN 
 

Deze activiteiten zullen weer worden opgestart als het weer mag op basis van de 

corona maatregelen. 

 
Bingo  

Elke 3e donderdag van de maand spelen we bingo. Nieuwe deelnemers 

zijn van harte welkom.   

Inlichtingen:  Jetty van der Graaf, tel.  015 - 262 11 16   

 
Klaverjassen 

Elke dinsdagmiddag is er klaverjassen in het WZC ‘De Buytenweye’ 

Chopinlaan 9. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  

Inlichtingen:  Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69  

 

Wandelen    

Voor het wandelen wordt uitgegaan van één keer per maand. Op de 2e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89 
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Bowlen 

We bowlen in het bowlingcentrum ’t Karrewiel, Paardenmarkt 74. Op de 4e 

dinsdagmiddag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,  tel. 015 – 212 42 89 

 

Leeskring 

De deelnemers aan de leeskring komen één keer per zes à acht weken bij 

elkaar, bij een van de deelnemers thuis.   

Inlichtingen:  Wil Dagli, tel. 015 – 256 25 69  

 
Crea  

Kaarten maken, haken en/of breien en borduren. 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, op de pastorie 

aan de Nassaulaan 2. Nieuwe deelnemers zijn van harte  welkom.  

Inlichtingen:  Yvonne Persoon,      tel. 015 - 212 42 89 

 
Aquarelleren 

Elke 1e dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar, voor het 

aquarelleren,  op de pastorie aan de Nassaulaan 2. Onder leiding van Stan 

van Adrichem. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,     tel. 015 - 212 42 89 

 

Stoelyoga 

Elke 1e dinsdagmiddag van de maand is er stoelyoga, onder leiding van 

Sandra Slotboom, gediplomeerd yogalerares. 

Inlichtingen:  Leo Persoon, tel. 015 - 212 42 89 

 
Bridge 

Elke woensdagmiddag wordt er bridge gespeeld, in het Buurthuis Noord 

aan de Brasserskade 77. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

Inlichtingen: Dhr. Jörning, tel. 015 - 380 95 76 

 
Museumbezoek 

Maandelijks wordt er een bezoek gebracht aan een museum, maken een 

stadswandeling of bezoeken een tuin e.d. 

Inlichtingen:  Leo Persoon,  tel. 015 - 212 42 89 

 

 

 

tel:3809576
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WIE BETAALT  DE SCHADE BIJ GLADHEID? 

 
Terwijl  ik dit nu zit te typen dooit het, maar het was een week geleden 

overal wit. Sneeuw bedekte de straten en stoepen. 

Misschien heeft u in de krant gelezen of gehoord dat sneeuwruimen milieu- 

onvriendelijk zou zijn doordat er dan meestal ook zout gestrooid wordt. 

 

Het gevolg was dat bij mij in de straat niemand zijn stoep schoon maakte. 

Ik wist niet beter dan dat je verplicht bent om je stoep sneeuw- en ijsvrij te 

maken volgens de APV van de gemeente en dat als je dit niet hebt gedaan 

en iemand valt je dan aansprakelijk gesteld kon worden. 

Dus ik braaf mijn zoon gevraagd om een deel van de stoep schoon te 

maken. Hij deed meteen een stukje bij de buren en de buurvrouw zei tegen 

hem dat dit niet meer milieuvriendelijk was. 

Ik zei ja maar de APV stelt dat je aansprakelijk bent als er schade bij 

iemand ontstaat. Dus wat moet je dan? 

 

’s Avonds kreeg ik via de mail een artikel te lezen dat in de Plus online 

stond over deze vraag. 

Vroeger stond het inderdaad in de APV en werd er gehandhaafd, 

tegenwoordig is dit niet meer want het is nu niet te handhaven. Denk maar 

aan sneeuw voor een flat wie zou men dan verantwoordelijk kunnen 

houden. 

 

Sneeuwruimen kan heel goed milieuvriendelijk met een goede 

sneeuwschuiver, maar dat is zwaar werk. Maar zand strooien is een goed 

alternatief en milieuvriendelijk. 

Let wel: er staat nog in veel APV ’s dat wanneer je water over de stoep 

gooit om de sneeuw te verwijderen en de stoep wordt door de vorst glad 

dan ben je wel verantwoordelijk. 

 

Jetty van der Graaf. 
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Advertentie 
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MIJMERINGEN VAN ONZE VOORZITTER 
 
Heeft u dat nou ook? Een enge tijd vind ik het. Als ik voor het raam sta zie 

ik  doodstille straten met af en toe een voedselboy of girl van Thuisbezorgd 

of Domino of New York pizza’s  met een grote bak achterop of op de rug 

voorbij scheuren. Of een politieauto onderweg naar een 

avondklokovertreder. 

Toch gek. Bijna niemand van ons komt normaal gesproken in de 

avonduren buiten, maar nu het niet mag voelen we het toch als een 

aanslag op onze vrijheid en gevangen in ons eigen huis. Allemaal voor de 

goede zaak, zullen we maar zeggen. 

 
En dan ineens is de wereld wit, jawel spierwit met een dikke deken. En 

eerlijk gezegd, jawel dan gaan we daar weer over zeuren. Inderdaad het is 

lastig, maar ja aanpassen geblazen. En echt, ik geniet ervan en weet zeker 

dat het in de zomer weer weg is. Die sneeuw. Was dat met corona ook 

maar zo. 

Opnieuw stond ik voor het raam en zag in de verte een oudere dame 

ingepakt in dikke kleren met een rollator proberen de rotonde over te 

steken. Het heeft 20 minuten geduurd voordat ze alle fietspaden, 

autowegen en stoepen had genomen met behulp van wel 8 passanten. Ik 

dacht is dat nou echt nodig. En plotseling schoot mij een gedachte door het 

hoofd uit een ver verleden. Weet u nog ….. die Friese doorlopers, wat een 

krengen waren dat. IJzertjes onder een houten plankje met veters die 

telkens los gingen en keihard werden. En wij maar tobben met onze, 

permitez le mot, kouwe klauwen. En toch, het hoorde er zo bij. De natuur 

ging zijn gang. We kunnen kranten vol schrijven over alle ongemakken, 

maar de natuur gaat echt nog steeds zijn eigen gang. 

 
Uw ijzers zult u wel niet uit het vet gehaald hebben, tenzij u een super 

sportieve senior bent. Het lijkt me ook echt niet verstandig om voor onze 

leeftijdsgroep een dagtocht op de schaatsen te organiseren. Ondertussen 

ontvangt u een Info waarin nog steeds geen activiteiten kunnen worden 

aangekondigd. Het is niet anders en……. betere tijden komen er echt aan. 

Voorlopig doen we het nog met coronamaatregelen en in februari een witte 

wereld. Het gaat u goed en samen overwinnen we de winter.  

 
Een hartelijke groet,           Paul Dresmé. 
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Geachte leden van de PCOB en de Unie KBO, 

 

Wat fijn dat u lid bent van de PCOB of de Unie KBO!  

 

Als u al wat langer lid bent van onze verenigingen, herinnert u zich vast 

nog wel dat in 2017 en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB 

Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB 

over zouden gaan tot een juridische fusie.  

Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie op dit 

moment geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden van beide 

verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel 

KBO-PCOB nieuwe stijl.  

 

Dit klinkt wel makkelijk, maar het heeft nog best wat voeten in de aarde. Er 

zijn veel bestuurlijke dingen te regelen, er moet bijvoorbeeld vastgesteld 

worden wie waarover mag beslissen en wat de rol is van de ledenraad 

KBO-PCOB. We gaan weer terug naar een aparte begroting van de PCOB 

en de Unie KBO in plaats van een gezamenlijke begroting KBO-PCOB. Dat 

moet allemaal geregeld en uitgezocht worden  

 

De centrale vraag is natuurlijk: wat gaat dit allemaal betekenen voor u als 

lid van een afdeling ? U gaat niets merken van al dat uitzoekwerk. Als het 

goed is gaat u wel iets merken van de aandacht die zal worden besteed 

aan de ondersteuning van afdeling en vrijwilligers. Ook zullen de 

provinciale KBO-bonden en de regioconsulenten en regio-coördinatoren 

van de PCOB én het verenigingsbureau beter met elkaar gaan 

samenwerken. Op die manier kan gebruik worden gemaakt van de kennis 

en ervaring in het hele land. Daarmee kunnen alle afdelingen hun voordeel 

doen. Het zal ook makkelijker worden voor plaatselijke afdelingen van Unie 

KBO en PCOB om intensief samen te werken.   
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De vijf speerpunten (koopkracht; wonen, welzijn en zorg; veiligheid; 

digitalisering; zingeving) blijven gewoon bestaan. En natuurlijk blijft KBO-

PCOB landelijk uw belangen behartigen, zoals het pensioenakkoord, de 

vaccinatiecampagne, Code Zwart enzovoort. 

 

Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te 

werven. Zoals u weet, iemand wordt pas lid van een vereniging als hij of zij 

die vereniging van betekenis vindt. We moeten er dus voor zorgen dat er 

bloeiende afdelingen zijn, dat mensen bij ons leuke en nuttige dingen 

kunnen leren, dat we een rol spelen in de landelijke belangen-behartiging 

en goed zichtbaar zijn in de kranten en op televisie. We moeten ervoor 

zorgen dat iedereen van 50 jaar en ouder graag lid wil worden van de Unie 

KBO of de PCOB.  

 

Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen 

uitgewerkt, op verschillende niveaus in de verenigingen. Maar uiteindelijk 

draait alles om u, om de leden, om de afdelingen, om de beide 

verenigingen.  

 

De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het 

verenigingsbureau gaan de komende maanden heel hard werken om KBO-

PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te maken. We hopen natuurlijk dat u 

heel blij zult zijn met het resultaat. Als u een goed voorstel of een vraag 

heeft, horen we dat graag. U kunt dan bellen of mailen met de ledenservice 

(030 – 3 400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl). 

 

 

 

            
 

 

 

 

mailto:secretariaat@kbo-pcob.nl
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EEN NIEUW FONDS!     LANG LEVE KUNST FONDS  
 
Wat begon als een pilot in 2013 

krijgt in 2021 een duurzaam vervolg: 

het Fonds Sluyterman van Loo, 

Stichting RCOAK en het Prins 

Bernhard Cultuurfonds lanceren het 

‘Lang Leve Kunst Fonds’.  

Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven 

gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen.  

Leergraag 
Dat er grote behoefte is aan kunstparticipatie-initiatieven, blijkt ook uit 

onderzoek door Ruigrok NetPanel in opdracht van de drie fondsen. Maar 

liefst 74% van de mensen van 60 jaar en ouder lijkt het leuk om actieve 

kunst te beoefenen. Ouderen verwachten dat deze activiteiten plezier en 

gezelligheid opleveren en vinden het zinvolle tijdsbesteding. 

Belemmeringen 
De voornaamste belemmeringen om actieve kunst te beoefenen zijn 

lichamelijke beperkingen, de kosten en ‘ik vind het snel te druk of te veel’.  

De opzet van de nieuwe initiatieven biedt juist op deze punten uitkomst: 

door de kleinere groepen, oplossingen voor vervoer, lage eigen bijdrage en 

begeleiding bij en aandacht voor fysieke beperkingen kunnen al deze 

ouderen tóch doen wat ze zo graag willen. 

Vliegende start 
Kunstprojecten die ook een sociaal doel nastreven komen vaak lastig aan 

financiering. Maatschappelijke fondsen vinden het te cultureel, 

cultuurfondsen te maatschappelijk. Bij het Lang Leve Kunst Fonds is deze 

combinatie juist een vereiste! De startbijdrage van het Lang Leve Kunst 

Fonds kan nieuwe projecten een vliegende start geven. De ambitie van de 

drie fondsen is dat over tien jaar in alle gemeentes van Nederland een 

passend aanbod is. 

Zo gemist 
Corona heeft de waarde van kunstparticipatie nóg duidelijker gemaakt. Het 

werd en wordt zo gemist door ouderen die niet meer kunnen schilderen, 

dansen of theater maken. Zij missen de creativiteit, het uitgedaagd worden, 

de bijzondere ontmoetingen. De sluiting van de verpleeghuizen in het 

voorjaar van 2020 leerde bovendien dat kwaliteit van leven zoveel meer is 

dan fysiek gezond blijven. 
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Creatieve oplossingen 

Gelukkig is er ook veel wel doorgegaan. Kunstenaars, vrijwilligers én 

ouderen vonden samen tal van creatieve oplossingen zodat 

kunstinitiatieven ondanks de maatregelen toch uitgevoerd konden worden  

Wij droegen financieel bij aan diverse projecten. Het bijzondere is dat het 

steeds om actieve kunstparticipatie ging. 

Inhoudelijke criteria 
De inhoudelijke criteria gaan over het hart van het Lang Leve Kunst Fonds. 

Deze criteria laten zien of uw project inhoudelijk past in de visie van het 

fonds. We onderscheiden diverse aspecten: 

• actieve kunstbeoefening; 

• creatieve ontwikkeling; 

• minimaal 5 keer meedoen; 

• liefst in een groep; 

• gerichte doelgroep 

• werk samen. 

Wat kunnen we als KBO 
Voor het uitoefenen van kunst kunnen we denken aan: 
schilderen of tekenen, film maken, toneel spelen, zangkoor,  

cursus fotografie, instrument bespelen, dansen/ballet, etc. 

 
We zoeken 
• leden die al aan een vorm van kunstuitoefening doen, of leden die 

 een bepaalde vorm van kunstuitoefening zouden willen opstarten; 

• leden die goede ideeën hebben om een bepaalde kunstvorm op te 

 starten; 

• KBO leden die mee willen helpen om dit allemaal verder te brengen en 

 te begeleiden, zodat we subsidie kunnen aanvragen. 

In principe willen we in september starten met het uitoefenen van bepaalde 

kunstvormen, waarvoor we subsidie kunnen aanvragen 

 

Dus heeft u ideeën over kunstuitoefening, meldt u aan. 

Opgeven en informatie: 

Leo Persoon, tel. 015-212 42 89 of email: lpersoon@ziggo.nl 
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VIJF PRINCIPES VOOR VEILIG INTERNETBANKIEREN 

 
De Nederlandse banken houden zich aan vijf principes voor veilig 

internetbankieren. De vijf principes die de NVB heeft opgesteld luiden: 

▪ Houd uw beveiligingscodes geheim 

▪ Gebruik beveiligingscodes alleen zelf en schrijf ze niet op. 

▪ Kies een beveiligingscode die niet eenvoudig te raden is. 

▪ Geef beveiligingscodes nooit per telefoon, e-mail of andere wijze door.  

▪ Banken en andere dienstverleners vragen nooit om deze codes. 

▪ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander wordt gebruikt 

▪ Klanten moeten zich tijdens het gebruik van de bankpas niet laten 

afleiden. 

▪ Berg de bankpas altijd op een veilige plaats op. Controleer regelmatig 

of u de bankpas nog in uw bezit hebt. 

▪ Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt 

voor bankzaken 

▪ Voorzie de geïnstalleerde software en het besturingssysteem op de 

computer, tablet en/of smartphone van de (beveiligings-)updates. 

▪ Installeer geen illegale programma’s. 

▪ Beveilig de toegang tot de apparaten met een wachtwoord of pincode. 

▪ Zorg ervoor dat niemand anders op uw apparaten kan 

internetbankieren. 

▪ Log altijd uit bij internetbankieren. 

▪ Controleer uw bankrekening 

▪ Controleer minimaal elke twee weken uw digitale rekeninginformatie. 

Wie nog papieren afschriften ontvangt moet die het liefst binnen twee 

weken na ontvangst controleren. 

▪ Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de 

bank op  

 Denk daarbij aan: 

▪ Uw bankpas is gestolen of kwijt. 

▪ U weet of vermoedt dat anderen uw beveiligde gegevens hebben 

gebruikt. 

▪ In het rekeningoverzicht staan transacties waarvoor u geen 

toestemming hebt gegeven. 

▪ Uw mobiele apparaat met daarop een banktoepassing is gestolen 

of kwijt 

 

Bron: Eset – Nederland. 
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VEILIG INTERNETBANKIEREN MET DE PC, TABLET EN 
SMARTPHONE 
 
Wat moet u nu precies doen om veilig te kunnen internetbankieren? 

Het spreekt voor zich dat u de eigen computer goed beveiligt. Zo'n 

beveiliging is niet alleen nodig bij internetbankieren. U wilt sowieso 

geen indringers op uw pc.. Hieronder sommen we op waar u op moet 

letten wilt u veilig kunnen bankieren en internetten. 

▪ Windows Update 

Zorg dat u altijd de laatste updates van uw besturingssysteem hebt 

geïnstalleerd als u een Windows-computer hebt. 

▪ Antivirusprogramma 

Installeer eventueel een antivirusprogramma en zorg dat u altijd de laatste 

updates hebt. Laat elke maand een scan van uw systeem uitvoeren. 

▪ Software 

Ook andere programma's die u op de pc hebt gezet, kunnen 

veiligheidslekken bevatten. Installeer daarom altijd de laatste updates van 

software. 

▪ Draadloos thuisnetwerk 

Zorg dat uw draadloze netwerk (wifi) goed is beveiligd met een sterk 

wachtwoord. 

▪ Wifi-netwerk 

Maak alleen verbinding met vertrouwde wifi-netwerken. Bij openbare en 

onbeveiligde wifi-netwerken kunnen anderen mogelijk zien wat u op internet 

doet en welke gegevens u verstuurt. 

▪ Verdachte e-mails en bestanden 

Open geen e-mails die u niet vertrouwt. Klik niet op onbekende bijlages in 

e-mails. En krijgt u een e-mail waarin u wordt verzocht met uw 

(bank)gegevens in te loggen op een systeem, ga er niet op in. Officiële 

instanties vragen nooit om uw gegevens. Vertrouwt u het niet, neem dan 

contact op met uw bank. 

▪ Webadres 

Banken maken gebruik van beveiligde adressen. Controleer dit: ziet u in de 

adresbalk 'https:"//' en een slotje? Dan hebt u te maken met een beveiligd 

adres. 

 

Bron: Eset – Nederland. 
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VEILIG MOBIEL INTERNETBANKIEREN MET APPS 
 
Veel banken hebben apps waarmee u kunt bankieren op uw Android-

apparaat, iPhone of iPad. Handig, maar hoe gaat u daar veilig mee om? 

 
Inleiding 

Steeds meer mensen doen bankzaken via een app op hun mobiele 

telefoon of tablet. Geld overschrijven, saldo bekijken, noem maar op. 

Rabobank en ING hebben elk meer dan een miljoen klanten die mobiel 

bankieren. Bij ABN Amro zijn dat er zo'n 760.000 en bij SNS Bank bankiert 

10 procent van de klanten met een app. De banken hebben hun apps 

natuurlijk beveiligd. Zo moet u een speciale code of een pincode gebruiken. 

 

De apps van de banken 

 
Rabobank 

De Rabobank heeft de Rabo Bankieren App. Deze werkt op de iPhone, 

iPod Touch en iPad, BlackBerry, op apparaten met Android en op de 

Windows Phone en Windows 8-apparaten. De werking van de app vindt u 

op de Rabo-site. De Rabo Bankieren App maakt gebruik van een 

beveiligde verbinding en een persoonlijke toegangscode. Dit is dezelfde 

code als uw eventuele zelfgekozen Rabofooncode. Naar bekende 

rekeningen (waarnaar u in de afgelopen 15 maanden geld hebt 

overgemaakt) kunt u tot € 1.000 overmaken met alleen uw toegangscode. 

Voor onbekende rekeningen gebruikt u altijd uw Random Reader of Rabo 

Scanner, de opvolger van de Random Reader. 

ING 

ING biedt klanten de app ING Bankieren, waarover u op de site 

van ING meer kunt lezen. De app werkt met een toegangscode die u zelf 

moet instellen. Daarvoor zijn gegevens van een bankpasje nodig en een 

code die in het reguliere internetbankieren op te vragen is. De app is er 

voor iOS (Apple), BlackBerry en Android. De bank is erg actief met 

uitbreiden van de mogelijkheden van de app. 

SNS 

De app van SNS heet SNS Mobiel Bankieren en is er voor iOS (Apple), 

Android, BlackBerry en Windows Phone. Op de site van SNS vindt u meer 

informatie. U maakt een mobiele pincode aan om in de meeste gevallen 

geld over te maken. Als u iemand al eens in de afgelopen 1,5 jaar hebt 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/a/app
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/t/tablet
https://www.rabobank.nl/particulieren/apps/rabo-bankieren-app/?redirect=pa-producten-mobiele-diensten.rabo-bankieren-app&&redirect=pa-betalen-bankieren_op_mobiel_rabo_bankieren_app
https://www.ing.nl/particulier/mobiel-en-internetbankieren/mobiel-bankieren-app/download-de-app/index.html
https://www.snsbank.nl/particulier/service/mobiel-bankieren-bij-sns.html
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betaald, kunt u deze bekende betalen met de mobiele pincode. Voor 

overige betalingen is de digipas nodig. Ook zit er een maximum op het 

bedrag dat u kunt overmaken naar een onbekende. 

ABN Amro 

De Mobiel Bankieren App van ABN Amro is er voor iOS (Apple), Android, 

BlackBerry en Windows Phone. ABN vindt veiligheid erg belangrijk en 

daarom is er met de app minder mogelijk dan bijvoorbeeld via 

internetbankieren. De bank bekijkt periodiek of het aanbod aan diensten 

veranderd moet worden. 

 
Wat moet u doen? 

Als u een app gebruikt op uw mobiele apparaat, dan moet u zorgen dat u 

dit zo veilig mogelijk doet. Schrijf dus uw mobiele code voor het bankieren 

nergens op. Geef de code ook niet aan iemand anders. Als u met andere 

mensen bent, zorg dan dat zij de code niet zien als u inlogt. Bankier niet op 

ongure plekken of als er veel onbekenden om u heen staan. 

Beveiligd internet 

Aanbevolen wordt om alleen mobiel te bankieren op een beveiligd 

internetnetwerk. Daarvoor hebt u (eenmalig) een wachtwoord nodig. 

Netwerken waar u zo op kunt inloggen zonder wachtwoord, worden niet als 

100 procent veilig gezien. Let wel op: uw telefoon of tablet onthoudt 

wachtwoorden. Als u bijvoorbeeld voor de tweede keer bij uw kinderen op 

internet wilt, dan lukt dat gewoon. Het netwerk is dan wel beveiligd met een 

wachtwoord, alleen kent uw apparaat dat wachtwoord al. 

Updaten 

Het is ook belangrijk dat uw apparaat de nieuwste versie van bijvoorbeeld 

iOS of Android heeft.  

Toegangscode 

Nog een laatste belangrijke tip: stel een toegangscode in voor uw telefoon 

of tablet. Dat kan via het menu Instellingen. U kiest een cijfercode, 

wachtwoord of tekening waarmee u uw apparaat ontgrendelt. Mocht u uw 

toestel verliezen, dan kunnen andere mensen niet direct bij uw 

programma's. 

 

Bron: Eset – Nederland. 

 
 

 

 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/internet-en-mobiel/mobiel-bankieren/index.html
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KBO-PCOB ONGERUST OVER TOEREIKENDHEID 

BUDGET VERPLEEGHUIZEN 

 
Minister De Jonge en de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) werken aan een nieuwe 

financieringssystematiek voor verpleeghuizen. 

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 
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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. 

 
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 “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.  

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. 

Bron:  KBO-PCOB nu – 12 februari 2021.   

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-25-AO-Bekostiging-Verpleeghuizen-28-januari-2021.pdf
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UIT HET ARCHIEF (86) 
 
De winter is voorbij alhoewel het op dit moment van schrijven nog vijf 

graden vriest. Maart wordt in het algemeen de eerste lentemaand genoemd 

en dat zullen wij weten. Intussen is het ook weer de veertigdagentijd. 

Veertig dagen om je te bezinnen op de meer ernstige zaken in het leven. 

Vroeger noemden wij dat de vastentijd en die begon met een indringende 

brief van de Nederlandse bisschoppen. En dan de lijdensmeditatie die, al 

naar gelang de predikant, volle kerken trok met muisstille kerkgangers. En 

de KRO bracht Henri de Greeve die ons met zijn preken aan de radio 

gekluisterd hield.  

 
In het archief is het intussen 1996. In de vergadering van 5 februari van dat 

jaar wordt vermeld dat de heer Van Kruining een diaserie heeft gemaakt 

over de Delftse bruggen. Hij biedt aan om die serie op enig moment te 

komen presenteren en dat aanbod wordt door het bestuur geaccepteerd. 

Of ook alle Delftse bruggen aan bod kwamen betwijfel ik enigszins want in 

het boek Delft over bruggen uit 1997 werden maar liefst 79 bruggen 

besproken en waren er nog 40 niet behandelde loop-, fiets- (en misschien 

zelfs ezels-?) bruggetjes in of rond de stad. 

 
In de KBO wegwijzer wordt een cursus met als titel Kijk over het randje van 

de kunst aangeboden. Later wordt de titel Wat een kunst. Misschien was 

het een voorloper van onze museumbezoekgroep. Het ouderenkoor vraagt 

om een financiële bijdrage ter dekking van de kosten. Als het ouderenkoor 

als afdeling van de KBO gaat fungeren is dat automatisch opgelost. 

 
Uit een rapport blijkt dat er in de regio driehonderd plaatsen in de tehuizen 

voor ouderen gaan verdwijnen. De bewoners van de Maria van Jessehof 

klagen dat daar tegenwoordig ook jongeren gehuisvest worden. Dat komt 

doordat de gereserveerde éénpersoonswoningen voor de zusters van het 

Annagesticht van lieverlede leeg komen te staan. 

 
In 1996 komt Erica Terpstra naar Delft om hier de ouderenpostzegels in 

ontvangst te nemen. Onze afdeling telt dan nog 1004 betalende leden. 

Daarnaast zijn er nog 56 leden die niet betaald hebben en 56 anderen die 

te weinig contributie betalen. Die 1004 leden komen niet allemaal naar de 

ledenvergadering want die is slecht bezocht volgens de notulen van 6 mei. 
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Wij mogen deze maand (maart 2021) weer naar de stembus en daarbij valt 

er weer wat te kiezen. Op 1 februari stonden er nog 89 partijen te dringen 

om mee te mogen doen. Dat zijn er ten slotte 37 geworden en dat is weer 

een record. In 2012 waren er (nog maar) 21 deelnemers en daarvan 

behaalde de kleinste partij 62 stemmen. Het is niet te hopen dat die 37 

partijen van nu allemaal in de Kamer komen want dan zal Arib er nog een 

zware klus aan krijgen om die allemaal uit elkaar te houden. 

 
Sinds 1946, dus bij alle Tweede Kamerverkiezingen na de Tweede 

Wereldoorlog, tellen wij in totaal meer dan 182 deelnemende politieke 

partijen en lijsten waaronder vanzelfsprekend de meeste eendagsvliegen 

waren die soms twee verkiezingen overleefden. In vroegere jaren konden 

wij er ook wat van: in 1933 waren er 54 deelnemende partijen aan de 

verkiezingen.  

 
Intussen hebben velen van ons de eerste Coronaprik binnen. Het gaat 

hopelijk de goede kant op en dat mag wel eens tijd worden. Blijf optimist en 

vooral blijf gezond. 

 
Koos de Ridder. 

 

Advertentie 
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Advertentie 

 

 
 
Wilt u lid worden of informatie ontvangen van de KBO, vul dan onderstaande bon in  
en stuur deze naar KBO ledenadministratie Wielewaalstraat 3, 2623 GT Delft. 

 

         KBO  -  AFD. DELFT   
  O  Ja, ik geef mij / ons op als lid van de KBO - afdeling Delft 
  O  Ja, ik wens informatie te ontvangen  

  (graag invullen in blokletters s.v.p.) 

   

Dhr. en/of Mevr.…………………………………………………………………                                                                                        

Adres en huisnummer………………………………………………………….                                                               

Postcode en woonplaats……………………………………………................   

Telefoonnummer………………………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………… 

Handtekening………………………………………………………………… 
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 

REISCOMMISSIE 

Informatie: Leo en Lea Vroonland tel.: 013 – 211 81 46. 

  Anton van der Zalm tel.: 015 – 256 24 29. 

E-mail:  reizenkbodelft@hotmail.com 

 

 

Betalingen: IBAN nr. NL75 INGB 0004 9252 03. 

  t.a.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen Delft. 

     

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, kunt u bellen met: 

 

Dhr. H. van Santen, tel.:  06 – 515 930 94;  

e-mail: hansjevansanten@hotmail.com 

Bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

Dhr. J.D.Dupon,      e-mail:  j.d.dupon@hetnet.nl 

Bereikbaar: 

- onder telefoon 015 – 256 44 08,   tussen 16.00 en 18.00 uur. 

- onder telefoon 06 – 816 625 51,  tussen 14.00 en 18.00 uur, 

        (met inspreken bij geen contact).   

 

OUDERENADVISEUR 

Mevr. W. Dagli - van den Broek, tel: 015 – 256 25 69.    

E-mail: w.vandenbroek11@telfort.nl  bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

 

REDACTIE INFO: 

Mevr. J. van der Graaf, mevr. W. Dagli  en dhr. L. Persoon. 

E-mail: lpersoon@ziggo.nl   of  jettyvandergraaf@hotmail.com 

 

 

TABLET- , IPAD- en DIGID COACH 

Dhr. L. Persoon,  Tel. 015-212 42 89;  e-mail lpersoon@ziggo.nl 

 

mailto:reizenkbodelft@hotmail.com
mailto:j.d.dupon@hetnet.nl
mailto:w.vandenbroek11@telfort.nl
mailto:lpersoon@ziggo.nl
mailto:jettyvandergraaf@hotmail.com
mailto:lpersoon@ziggo.nl
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