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nieuwsbrief
van de

 
Van de voorzitter

De premie zorgverzekeringen in 2020.

Medio november zijn de premies 2020 bekend geworden. Gemiddeld stijgen de premies, zo blijkt 
uit een publicatie van MoneyView, met 2,2%. Dat is lager dan de door het ministerie van VWS 
verwachte 3,5% premieverhoging.

We moeten hierbij wel een aantekening maken. Er zijn zorgverzekeraars die de premie (beperkt) verlaagd hebben en 
er zijn zorgverzekeraars die de premie met meer dan 5% hebben verhoogd. Voor de duurste variant betaalt u maar 
liefst 23% meer dan de goedkoopste. Dat geldt zowel voor de natura- als de restitutiepolis.

Hoe komt dat?
De oorzaak is dat in 2017 de regering heeft besloten dat de maximale korting voor zogenoemde. “collectiviteiten ” 
met ingang van 2020 moet worden verlaagd van 10% tot 5%. In Nederland bestaan ongeveer 60.000 (!) van deze 
collectiviteiten waar 70% van de volwassen bevolking aan deelneemt. De collectiviteitskorting wordt door de zorg-
verzekeraars mede gefinancierd door een opslag te leggen op de door de overheid in de begroting berekende netto 
rekenpremie. Zij houden daarnaast  rekening met de samenstelling van hun verzekerden bestand. Uiteraard wordt 
ook rekening gehouden met een opslag voor hun uitvoeringskosten en de mogelijkheid om de premieverhoging in te 
perken met een investering vanuit hun opgebouwde vermogen uit winsten (ook voor 2020 wordt naar schatting € 200 
miljoen door zorgverzekeraars daarvoor gebruikt!   

Hartelijke groet

Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl.

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd. Dit gaat per 1 december 2019 in. 

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  11-34-42-45-68

Deze maand komt Gerrit weer het kwartaal bedrag ophalen met de bingo. Gelieve gepast betalen. U kunt ook kiezen 
voor per jaar afrekenen. Info bij Gerrit. 0166-672114.                                                                                          

 Zorgloket (10 december)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Kerstbingo (17 december) - DINSDAG

Op 17 December staat de kerstbingo alweer voor de deur. Voor deze kerstbingo dient u zich op te 
geven. Dit i.v.m. de aankopen van de prijzen.
Opgeven voor 1 dec. Na 1 dec. kunt u zich niet meer opgeven.

Entree € 10,00 vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze avond (of per bank). Opgeven kan weer bij Leo Hart-
man  672937 of via e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl
 

::: VOOR 1 DECEMBER AANMELDEN:::                  

 Kerstviering voor ouderen in Oud-Vossemeer (12 december)

Op donderdag 12 december vindt de jaarlijkse kerstviering voor ouderen plaats, dit in de Gerefor-
meerde Kerk in de hofstraat. Aanvang 14.30.

Voor deze viering kunt u zich tot 1 december opgeven bij de volgende personen:
Mevr. H. Roggeband: tel. 0166 672384 hroggeband@hotmail.com
Mevr.W. van Helten:tel.06 34219768   w.vanhelten@telfort.nl 
Mevr.M.de Bakker: tel. 06 83580115 marja_de_bakker@hotmail.com                                       

 Kerststukjes maken (11 december) VOL

U kunt zich NIET meer opgeven voor kerststukjes maken.         

 Bingo (5 december)

Op 5 december a.s. is de jaarlijkse Sint en Piet bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 
14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      



Bestuur
Voorzitter Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl - Algemene Zaken
Secretaris Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl - Nieuwsbrieven / Leden administratie
Penningmeester Leo Hartman, tel. 0166 672937,  nelleo@zeelandnet.nl - Financiële zaken
Leden Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419, leenentonnie@gmail.com - Bezorging brieven/Fruitmanden
 Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl -  Cijferspel
 Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl - Modeshow

 Toneelvereniging SINT-JOSEPH  (11 januari)

Op Zaterdag 11 januari zijn we uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse toneelvoorstelling.                                                             
Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil. 

Dit jaar brengen ze ten tonele: DRIE MAAL ZES IS TWEE TEVEEL. Entree: gratis                                                                                    

 Contributie 2020 - Nieuwjaarswens

Begin januari 2020 valt de nota voor de contributie weer bij u in de bus.        

2019 - Voor de laatste maand van het jaar 2019 wensen wij u prettige feestdagen en een gezonde 
afsluiting van het jaar. Wij danken u voor uw steun dit jaar.

2020 - Hopelijk kunnen wij ook in dit nieuwe jaar weer op u rekenen, alvast bedankt hiervoor. Wij 
wensen u geluk en een goede gezondheid toe.

Bestuur SeniorenVerenigingVosmeer.e.o.                                           

 Collectieve bedragen ziektekostenverzekeringen

Bij gesloten de nieuwe collectieve bedragen voor 2020 van de aangesloten verzekeringen.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo een fruitmand. Het feit dat u in het 
ziekenhuis ligt, moet dan wel door u of uw naasten aan ons worden doorgegeven. Wordt het niet 
doorgegeven weten wij niet dat u in het ziekenhuis ligt.

Bel daarom voor fruitmanden:  Tonnie Oostdijk-Istha tel.  0166-672419                                                                                                                             

 Blauwe olifant

In de Vossenkuil staat de olifant op de tafel naast de ingang. Het is de bedoeling dat de leden een 
kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). Dit is het potje 
waaruit de mensen die korte of langere tijd in een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmand-
je ontvangen als teken van betrokkenheid en sociale ondersteuning. Kortom: medeleven voor 
onze medeleden!!

 Oud ijzer

Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee, dan is hier de oplossing!  U 
belt onderstaande telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865


