
     

Maart 2022, week 12 

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. 

 

 

 

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 

ABP: ons stemadvies! 

Met de pensioenstelselherziening in aantocht, is een krachtig 

Verantwoordingsorgaan waarin de stem van deskundige senioren 

goed doorklinkt belangrijker dan ooit. 

 

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) en KBO-Brabant 

werken al jaren samen op het pensioendossier, nu ook waar het om 

verkiezingen voor Verantwoordingsorganen van pensioenfondsen 

gaat. Gepensioneerden met een ABP-pensioen kunnen van 4 t/m 25 

april 2022 kiezen wie hen vertegenwoordigt in het 

Verantwoordingsorgaan ABP, het op één na rijkste pensioenfonds ter 

wereld. Er zijn verschillende kieslijsten waar uit te kiezen valt, maar 

kieslijst 3B is van NBP en wordt aangevoerd door onze eigen 

pensioendeskundige Rob de Brouwer uit ‘s-Hertogenbosch. In een 

korte film legt Rob samen met acteur en pensionado Alfred van den 



 

Heuvel glashelder uit hoe overheidsbeleid ons huidige pensioenstelsel 

naar de vaantjes helpt, welke risico’s een nieuw stelsel met zich 

meebrengt en waarom het zo belangrijk is om te stemmen op de 

NBP-lijst. Klik hier voor de website van de NBP, waarop het filmpje 

binnenkort gepubliceerd wordt. In het april-nummer van magazine 

Ons van KBO-Brabant kunt u bovendien een interview met Rob de 

Brouwer lezen over deze verkiezingen: https://ap.lc/BhcGX  

 

 

 

  

Noteer vast in uw agenda: ons congres 

op 2 juli 

Ons jaarcongres is dit jaar gepland op zaterdag 2 juli en zal 

plaatsvinden in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Thema: 

Bouwstenen voor toekomstig wonen. Het programma is nog niet 

rond, maar minister Conny Helder heeft toegezegd om een bijdrage 

te leveren.  

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3f9650725f&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=dca6681a37&e=164a7e698c


 

  

Nieuwe modelstatuten voor Afdelingen 

en Kringen 

Wij wijzen er nogmaals op dat de modelstatuten voor Afdelingen en 

Kringen zijn geactualiseerd. U kunt ze vinden op het besloten deel 

van onze website, voor Kaderleden (inloggen is dus nodig). Klik hier.  

 

 

 

Interessante webinars over 

samenwerking met jongeren 

In het kader van het Win-Win-project werken senioren samen met 

jongeren van de zogenoemde 'generatie Z'. Deze jongeren krijgen 

alle kansen van hun ouders. Ze praten overal over mee en er wordt 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=071f9ad958&e=164a7e698c


 

veel voor ze opgelost. In organisaties moeten ze echter meer zelf 

oppakken en wordt niet altijd verwacht dat ze overal over 

meepraten. 

 

Wilt u meer inzicht krijgen in deze generatie en in het puberbrein? 

Dan kunt u YouTube filmpjes van Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) volgen. 

  

We hebben drie relevante webinars uitgelicht: 

Generatieverschillen - YouTube 

De praktijk motiveert - YouTube 

Puberbrein - YouTube 

  

Win-Win-project 

Afdelingen die meedoen aan het Win-Win-project en een erkenning 

willen als leerbedrijf worden hierbij begeleid door de SBB. U kunt bij 

hen allerlei trainingen volgen. Voor het Win-Win-project hoeft u 

niet per se erkend te zijn als leerbedrijf, maar sommige ROC’s 

hechten er wel aan. 

Om leerbedrijf te worden kunt u eerst een erkenning aanvragen. Vul 

de handige quick-scan in op: 

https://www.s-bb.nl/bedrijven/leerbedrijf-worden/ 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3b6312163f&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=5120a28911&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=5e243e6191&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=eb52d1c657&e=164a7e698c


 

 

Senioren Expo in mei afgelast 

De Senioren Expo die in Veldhoven zou plaats vinden van 10 tot en 

met 15 mei, is afgelast. In 2023 is een nieuwe gepland, van dinsdag 

17 tot en met zondag 22 januari. 

De Afdelingen die een bus gereserveerd hebben ontvangen van 

organisator Expolaan een aparte e-mail. 

 

 

 

Houd oog op zwakste ouderen 

Van Martin van Rooijen  – oud-staatssecretaris van Financiën en 

fractieleider van 50PLUS in de Eerste Kamer – ontvingen wij een 



 

ingezonden brief met de titel ‘Houd het oog op zwakste ouderen, de 

overheid doet het te vaak niet’. Klik hier. 

 

 

 

 

Overige nieuwe berichten op de website 

Commissiedebat leefstijlpreventie 

Zorgen uitvoering Wmo 

Risico willekeur energietoeslag 

 

 

  

Lang Leve Kunst Fonds 

Via Lang Leve Kunst kunnen subsidies worden aangevraagd voor 

kunstactiviteiten voor ouderen. Ze moeten wel een langere looptijd 

hebben en meerdere activiteiten (in een serie) omvatten. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8092eff4c5&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=35e9d83387&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=303bf59741&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=ba6b13fd72&e=164a7e698c


 

 

Het fonds doet een oproep om juist deze zomer te starten met 

kunstactiviteiten voor ouderen en daarvoor nu alvast een aanvraag in 

te dienen. Directeur Suzanne Kooij van Stichting RCOAK (een van de 

fondsen die achter dit initiatief zitten): “We hebben de afgelopen 

jaren prachtige voorbeelden gezien, bijvoorbeeld de Zomerschool van 

het Kunstmuseum in Den Haag. Natuurlijk zijn er allerlei vormen 

denkbaar. Voor het Lang Leve Kunst Fonds is het belangrijk dat de 

deelnemers aan een serie van activiteiten deelnemen, dus dat het 

niet eenmalig is. En dat zij echt uitgedaagd worden.” 

 

Lees hier meer en bedenk of u ook een project kunt starten dat in 

aanmerking komt voor subsidie. 

 

 

 

Koersbalmat te koop 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e621121351&e=164a7e698c


 

Seniorenvereniging/KBO Teteringen biedt een koersbalmat te koop 

aan van 8x2 meter, in prima staat. Er is ook een hoes beschikbaar bij 

de koersbalmat, maar geen ballen. De prijs is nader overeen te 

komen. Degenen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen 

met de heer Verbruggen. 

Zijn emailadres is verbruggen61@gmail.com. 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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. 

 

Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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