
     

Februari 2022, week 6 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 120.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Nieuws van de website op een rij 

Debat verpleeghuiszorg 9 februari 

KBO-Brabant vindt het onverantwoord om 'minder van meer' te 

investeren in verpleeghuiszorg omdat er nog geen volwaardig 

alternatief gerealiseerd is. Wij stuurden mail aan Kamerleden. 

 

Spannend Tweede Kamerdebat box 3 

In december oordeelde de Hoge Raad dat het huidige systeem van 

belastingheffing over spaargeld en beleggingen in strijd met de wet 

is. 2 februari debatteert de Tweede Kamer over de uitspraak. 

 

Per 8 februari QR-code booster verplicht 

Vanaf dinsdag 8 februari 2022 is een QR-code van de boosterprik of 

een negatief testbewijs op sommige plekken verplicht. 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=94ca8ab1e8&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=35fd71e76d&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7277aa59a9&e=164a7e698c


 

Geen optimisme over koopkracht 

Grote pensioenfondsen staan er beter voor dan afgelopen jaren. Maar 

het is de vraag of later dit jaar mag worden geïndexeerd. Eventuele 

verhoging zal stijgende prijzen waarschijnlijk niet bijhouden. 

 

Ruimere regels sociale woninghuur 

De verruiming van toewijzingsregels voor sociale huurwoningen voor 

ouderen met alleen AOW, eventueel met klein pensioen, maar wel 

met een vermogen boven de zorgtoeslaggrens is per 1-1-2022 een 

feit. 

 

 

 

Initiatieven in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen 

Gemert Bakel 

Vanuit de KBO-Kring Gemert-Bakel is samen met Houvast 

(gehandicaptenvereniging aldaar) een document opgesteld voor de 

kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezing in Gemert-Bakel in maart 

2022. Zij richten zich met een brief aan deze kandidaten. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d806549c48&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=9dcd236159&e=164a7e698c


 

Citaat: ‘Het zou goed zijn wanneer de gemeente Gemert-Bakel, 

samen met de andere Peelgemeenten, participeert in de landelijke 

discussie over de zorg van de toekomst en de rol die de gemeenten, 

al dan in regionaal verband, willen spelen.’ 

 

KBO en Houvast vragen aandacht voor een goed en integraal 

ouderen- en gehandicaptenbeleid. Zij geven zes thema’s aan, die ze 

graag in de lokale zorgvisie terug zouden willen zien. 

 

Goirle en Riel 

KBO-Goirle organiseert op 17 februari 2022 om 13.30 uur een 

bijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen in De Deel. Ze 

heeft alle politieke partijen een uitnodiging gestuurd. Zij wil dat deze 

partijen duidelijk maken, wat zij in hun verkiezingsprogramma’s voor 

de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart aan visie en oplossingen 

voor het vergrijzingsprobleem hebben opgenomen.  

 

Lees meer op onze speciale pagina over de 

gemeenteraadsverkiezingen. Daar staan meer voorbeelden van 

lokale initiatieven van Kringen of Afdelingen. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=5dd263b7e5&e=164a7e698c


 

  

Even voorstellen: nieuwe medewerkers 

KBO-Brabant 

 

Per 1 februari is Sylvia Corsten (foto links) het bureau van KBO-

Brabant komen versterken voor twee dagen in de week. Als 

beleidsmedewerker gaat zij zich bezighouden met Identiteit & 

Zingeving, specifiek met de projecten Ons Gesprek en Klavertje Vier. 

Zij ondersteunt ook de werkgroep Identiteit & Zingeving, die onder 

andere een jaarlijks symposium organiseert. 

 

Per 1 maart komt ook Hesther Fröger (foto rechts) het team 

aanvullen, als secretaresse, voor vier dagen in de week. Haar taak is 

met name het ondersteunen van alle projecten, naast de algemenere 

zaken als telefoon beantwoorden en de algemene e-mailbox beheren. 

Zij is zich in februari al een dag in de week aan het inwerken. 

 

Welkom allebei!  

 

 



 

 

Senioren Expo in mei 

 

Zoals eerder aangekondigd, is de jaarlijkse Senioren Expo in 

Veldhoven verplaatst van januari naar mei: van dinsdag 10 tot en 

met zondag 15 mei 2022. De verstrekte toegangsbewijzen, met 

name bedoeld voor de bezorgers van de Ons, blijven gewoon geldig. 

Wij krijgen daar vragen over. Aan Afdelingsbestuurders: wilt u 

degenen aan wie u de kaarten heeft uitgereikt op de hoogte stellen? 

Hartelijk dank!  

 

 

 

 

Toekenningsbeleid: 

kunst en verbinding bij Fonds 

Sluyterman van Loo 



 

Fonds Sluyterman van Loo heeft zijn missie en visie opnieuw 

geformuleerd en vanuit daar het toekenningsbeleid aangepast. De 

focus ligt op het levensplezier bevorderen van ouderen door kunst 

en/of verbinding. 

Organisaties (stichtingen en verenigingen) kunnen een aanvraag 

doen voor initiatieven voor ouderen die als doelstelling verbinding of 

creatieve ontwikkeling hebben. Als de doelstelling verbinding is: het 

gaat om activiteiten als dialogen, ontmoetingen of educatieve 

activiteiten om die verbinding te stimuleren. Bij creatieve 

ontwikkeling gaat het om ouderen die aan actieve kunstbeoefening 

doen. 

Klik hier voor de website van het Fonds. 

 

 

 

Contributie retour 2021 en 2022 

Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ, kunnen hun contributie 

retour krijgen. Op onze website staat beschreven hoe. Wij hebben 

twee links gezet naar pagina's die respectievelijk doorverwijzen naar 

contributie retour voor 2021 en retour voor 2022. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=897706596f&e=164a7e698c


 

 

Sommige leden gebruiken nog een oudere link, die in 2021 was 

geplaatst. Deze werkt echter niet meer!! In enkele nieuwsblaadjes 

van de Afdelingen was deze kennelijk ook gepubliceerd. Is dat bij u 

ook het geval, wilt u dan de nieuwe links opnemen? Dit zijn de 

goede: 

 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/ 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/ 

 

 

 

Cursus Kennis maken met KBO-Brabant 

voor bestuurders 

   

Dit voorjaar houden wij (onder corona-voorbehoud maar weer…) in 

de vier regio’s bijeenkomsten voor nieuwe bestuursleden, om kennis 

te maken met de organisatie van KBO-Brabant. Het programma 

beslaat ochtend en middag en is inclusief lunch. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=79047b4cba&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3c8d76fd8a&e=164a7e698c


 

De regiocontactbestuurders uit het Algemeen Bestuur geven samen 

met een medewerker van het bureau presentaties over de diverse 

werkzaamheden van KBO-Brabant en over de mogelijkheden voor 

bestuurders om KBO-Brabant in te schakelen. Ook voorzitter en/of 

directeur gaan in gesprek met de deelnemers. De reacties naar 

aanleiding van vorige bijeenkomsten zijn zeer enthousiast. Men vindt 

de presentaties overigens ook geschikt voor bestuurders die al langer 

in functie zijn. U bent allen van harte welkom! 

 

Op woensdag 9 februari is hierover een mail gestuurd aan voorzitters 

en secretarissen van Afdelingen en Kringen, met mogelijkheid voor 

aanmelding. 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.  

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen 

 

Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 
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Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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