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KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB 

U leest de december-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze 

maandelijkse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. 

Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun 

achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u berichten in verschillende categorieën: 

- Informatie en materialen waarmee u praktisch aan de slag kunt (groene knoppen) 

- Informatie die voor leden en afdelingen van belang is (blauwe knoppen) 

- Trainingen en activiteiten waarvoor u zich kunt aanmelden (rode knoppen) 

En verder hebben we uiteraard nog een mooi ledenvoordeel en de actuele nieuwsberichten 

voor u. Veel leesplezier! 

 

We wensen u goede kerstdagen en een gelukkig 2019! 

 

Praktisch aan de slag 
 

  

 

Kennis en ervaring delen op KBO-PCOB Academie 

 

  

 

Vlak voor de feestdagen en het begin van 

het nieuwe jaar kunnen we de eerste 

resultaten van hard werken aan de KBO-

PCOB Academie op onze website laten zien. 

We zijn er trots op dat we vrijwilligers en 

afdelingen van KBO-PCOB via de Academie 

nog beter kunnen helpen en ondersteunen. 

 

 

Lees wat de Academie u biedt  

   

 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/hftS3pQCuG2BgFuQ9dyxO39ao-VleCQvq2FS_lnfPQ9MvUnyxsfgpPdsKTw43flt2S_Ef4ZNvSb4kl2jxIldJg/pLkBQziXIXferwu
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/dVTYHgfija-wrtd9zrwDrzaNG3NpZqR8l7J8vSyhs6uFitIMqlb1rrkinUm7PZyKV5P4xZb0vNQSEv0KGI0-fw/CeQNQdPuQW2JUMW


Help mee om veilig te blijven autorijden 

 

  

 

Senioren willen graag blijven autorijden. Zo 

behouden zij hun zelfstandigheid en een 

actief en sociaal leven. In een internationaal 

project, waaraan KBO-PCOB meewerkt, 

wordt onderzocht hoe oudere automobilisten 

langer veilig kunnen blijven rijden. Door een 

vragenlijst in te vullen, kunt u uw ervaringen 

delen. Dat kost u ongeveer 15 minuten. U 

levert daarmee een belangrijke bijdrage aan 

dit onderzoek. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

 

 

Lees meer en doe mee  

   

 

Doe mee met Mijnkwaliteitvanleven.nl 

 

  

 

Grote kans dat u afgelopen week een 

envelop van Mijnkwaliteitvanleven.nl in uw 

brievenbus of op de deurmat aantrof. Met 

een grote huis-aan-huisactie roept KBO-

PCOB samen met collega-organisaties op 

om deel te nemen aan dit grote onderzoek 

naar hoe u de zorg ervaart. Met de 

uitkomsten krijgt u een mooi beeld van uw 

eigen situatie. De uitkomsten gebruiken we 

ook in de (lokale) belangenbehartiging voor seniorvriendelijk beleid. Doet u mee? Van harte 

aanbevolen! 

 

Heeft u geen envelop ontvangen en wilt u toch graag meer informatie over het invullen van de 

vragenlijst? Ga dan naar de website van Mijnkwaliteitvanleven.nl. 

 

 

Naar de vragenlijst  

   

 

Gezocht: nieuwe vrijwilligers beheergroep KBOLeden 

 

  

 

Provinciale KBO-bonden maken voor de 

ledenadministratie gebruik van KBOLeden. 

Namens de vereniging KBO bewaakt de 

beheergroep KBOLeden het beheer en onderhoud 

hiervan. De groep, bestaand uit zes enthousiaste 

vrijwilligers, is op zoek naar nieuwe leden. Iets voor 

u? De ledenadministratie van de provinciale KBO-

bonden bestaat uit een database met bijna 190.000 

leden en ongeveer 1000 gebruikers. Binnenkort 

neemt een aantal leden van de beheergroep 

afscheid. De beheergroep wordt ondersteund door het verenigingsbureau en komt 2 tot 4 keer per 

jaar bijeen. Mensen met ervaring met KBOLeden en belangstelling voor de automatisering achter de 

ledenadministratie zijn welkom. Van de leden van de beheergroep wordt verwacht dat zij in staat zijn 

om hun aandacht speciaal op de landelijke organisatie te richten. 

Heeft u belangstelling voor deze taak? Neem dan contact op met Piet Boonman, voorzitter van de 

beheergroep KBOLeden. Dat kan via e-mail naar info@kboleden.nl of telefonisch: 06-511 06 401. 
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http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/pDk8yPfv8sFF_i_E1h1dLb6JE-ysF3oAAdvbm8q0o-weZK1qvkPEep20x0dI7_pUZefgKcKrrSEdpleUvYdm4g/9LYKnQMyAu4Qgb9
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Informatie voor leden en 

afdelingen 

 

 

 

Aangepaste openingstijden verenigingsbureau 

 

  

 

Het verenigingsbureau van KBO-PCOB 

hanteert rond de feestdagen aangepaste 

openingstijden. De informatie op een rij: 

 De Servicetelefoon en de Juristen- 

en Pensioentelefoon is vanaf 24 

december tot en met 1 januari 2019 

niet bereikbaar. 

 De Helpdesk Afdelingsportaal is 

vanaf 24 december tot en met 1 

januari 2019 niet bereikbaar. 

 Het verenigingsbureau is gesloten op 24 en 31 december. Ook met kerst en op 

nieuwjaarsdag is het bureau gesloten. 

 

Ruimere bereikbaarheid Juristen- en Pensioentelefoon 

per 2019 

 

  

 

De KBO-PCOB Juristen- en 

Pensioentelefoon heeft met ingang van het 

nieuwe jaar een verruimde bereikbaarheid. 

Vanaf 2 januari is zowel op woensdag- als 

donderdagmiddag een vrijwilliger van de 

Juristentelefoon en de Pensioentelefoon 

aanwezig. 

 

De ruimere openingstijden zijn als volgt: 

Juristentelefoon (030-340 06 55): 

- Woensdag 13.00 – 15.00 uur 

- Donderdag 13.00 – 15.00 uur 

Pensioentelefoon (030-340 06 55): 

- Woensdag 13.00 – 15.00 uur 

- Donderdag 13.00 – 15.00 uur 

De bereikbaarheid van de Servicetelefoon blijft ongewijzigd. De openingstijden hiervan zijn: 

maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/1xhvBc8fB5N3mTL1W5bufHtYhD3i_9A4OoPhtjOd4eBxeW9vPZxyDN4dreXI18FET-ELFoOCvnzbNsITMWUcgA/qQxxXeFVUGwbwe7
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Eén magazine, één verspreiding 

 

  

 

Elke editie van het Magazine van KBO-

PCOB bevatte tot nu toe aparte 

verenigingskaternen. Daarin hadden beide 

verenigingen - KBO en PCOB - ruimte voor 

eigen verenigingsnieuws. Nu de 

samenwerking binnen KBO-PCOB steeds 

meer gestalte krijgt, is de noodzaak voor 

deze katernen verdwenen. Met ingang van 

2019 is er daarom één gezamenlijk 

magazine met daarbij één gezamenlijke 

verspreiding. Over deze gezamenlijke bezorging zetten we de belangrijkste vragen en 

antwoorden voor u op een rij. 

 

 

Naar de vragen en antwoorden  

   

 

Gratis voor vrijwilligers: Verklaring Omtrent Gedrag 

 

  

 

Bent u actief als vrijwilliger en heeft u voor uw taken 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig? Of 

wilt u dit regelen voor de vrijwilligers in uw afdeling? 

Dan is er goed nieuws. Door inzet van KBO-PCOB 

is het sinds 1 november voor alle organisaties die 

werken met kwetsbare groepen mogelijk om in 

aanmerking te komen voor een gratis VOG. Handig 

voor bijvoorbeeld ouderenadviseurs en 

belastinginvulhulpen! 

 

 

Lees meer over de gratis VOG  

   

  

 

Trainingen en activiteiten 

 

  

 

Tafel van Tien: persoonlijk in gesprek met KBO-PCOB 

over... vrouwen en pensioen 

 

  

 

Weten wat er speelt in uw dagelijks leven is 

voor KBO-PCOB van groot belang. Daarom 

gaat directeur Manon Vanderkaa graag met 

u persoonlijk in gesprek. In 2019 organiseren 

we de Tafel van Tien: Manon en betrokken 

medewerkers van het verenigingsbureau 

gaan met tien leden in gesprek over een 

bepaald onderwerp. Zo horen we hoe u 

tegen zaken aankijkt en wat u belangrijk 

vindt. Het eerste onderwerp dat we willen 

aansnijden is: vrouwen en pensioen. Van harte uitgenodigd op donderdag 31 januari 2019! 

 

 

Meer informatie en aanmelden  
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Gezocht: docenten ouderenadvisering 

 

  

 

Weet u veel van ouderen en verschijnselen 

van het ouder worden? Heeft u landelijke, 

provinciale en lokale kennis op het gebied 

van sociale en economische aspecten, zorg 

en welzijn en wonen? Heeft u ervaring met 

het ontwikkelen en het geven van cursussen 

of wilt u hier een training voor volgen? Dan is 

de vrijwillige functie Docent 

Ouderenadvisering wellicht iets voor u. 

 

De Docent Ouderenadvisering geeft ouderenadviseurs de juiste gereedschappen mee om hun 

functie goed uit te voeren. De docent stimuleert samenwerking tussen ouderenadviseurs op 

lokaal niveau en weet hen aan te spreken en bewust te maken van hun sterke punten. Ook 

begeleidt de docent ouderenadviseurs ten aanzien van hun leervragen. In het voorjaar van 

2019 organiseert KBO-PCOB een zevendaagse opleiding tot Docent Ouderenadvisering. 

Belangstelling? Lees meer informatie over de training of meld u direct aan. 

 

 

Meer over deze functie en de training  

   

 

Steun elkaar bij ‘40 dagen geen druppel’ 

 

  

 

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan 

meer dan 70 partijen, waaronder KBO-PCOB, 

samen aan de slag om Nederland gezonder te 

maken. KBO-PCOB doet mee met de actie ‘40 

dagen geen druppel’, want het is heel gezond 

om je alcoholgebruik op pauze te zetten. In 

maart dagen we opnieuw iedereen uit om 40 

dagen geen alcohol te drinken. We werken dit 

jaar samen met IKPAS.nl om nog meer 

mensen te bereiken. Helpt u mee? 

 

Bij het pauzeren is het fijn als anderen u 

steunen en u anderen steunt. Daarom nodigen 

we lokale afdelingen uit aan de slag te gaan 

met het thema ‘alcohol’. In januari zullen we 

veel informatie delen om deelnemers te werven. Neem alvast contact op met de KBO-PCOB 

Ledenservice als u meer wilt weten. Heeft u zelf een goede ervaring omtrent stoppen met 

drinken, laat het ons dan weten. 

 

 

Deel uw ervaring  
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Ledenvoordeel 

 

 

 

Profiteer van onze aantrekkelijke collectieve 

zorgverzekering 

 

  

 

In 2019 betalen we allemaal meer voor de 

zorg en onze zorgverzekering. Vooral 

senioren hebben te maken met stijgende 

zorgkosten. Als lid van KBO of PCOB kunt u 

gebruikmaken van onze aantrekkelijke en 

voordelige collectieve zorgverzekering bij 

Zilveren Kruis. Want samen zijn we 

goedkoper uit!  

 

De verzekering kent vele extra’s, exclusief 

voor KBO- en PCOB-leden. Bijvoorbeeld het Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket met onder 

andere zes extra behandelingen fysiotherapie, hulp van de zorgcoaches van Zilveren Kruis en 

vergoeding voor de verplichte rijbewijskeuring. Overstappen is heel gemakkelijk en kan nog tot 

31 december. 

 

 

Meer over dit voordeel  

   

 

Nieuwsberichten 
 

 

 
 

Interessante actualiteiten voor u op een rij 

Via onze website en het Magazine van KBO-PCOB houden we u op de hoogte van allerlei 

nieuws rondom de belangenbehartiging. Graag zetten we een paar interessante berichten van 

de afgelopen tijd voor u op een rij. 

  

Voor afdelingen: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Wilt u de 

leden van uw afdeling toch informeren? Dan kunt u wellicht (een selectie van) onderstaande 

berichten in uw lokale afdelingsnieuwsbrief opnemen. 

 

KBO-PCOB treft regeling met Zilveren Kruis: compensatie vervoerskosten 

IJsselmeerziekenhuizen 

KBO-PCOB: Senioren zien te weinig verbetering rond verkeersveiligheid 

KBO-PCOB: Iedereen digitaal erbij mooi streven 

KBO-PCOB: Laat je niet verrassen door de toekomst 

Meer ondersteuning vrijwillige belastinghulp 

 

 

Lees al ons nieuws  
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