
                                                                                              
 

  

      VOBP Nieuws    2021/2 

 
 
Van onze Voorzitter 
 
Beste leden, 

 

Op de dag dat ik dit stukje schrijf wordt er druk gespeculeerd in de pers over het weer 

aanscherpen van de maatregelen in de strijd tegen het Covid-19 virus. In de laatste 

nieuwsbrief hebben we 20 april 2022 geprikt als datum voor de volgende Algemene 

Ledenvergadering, hopelijk zijn we Corona tegen die tijd de baas, save the date! 

 

 

>>> Verandering in het bestuur <<< 
 

Ook heeft U in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat Cor Vreeken zijn functie als 

bestuurslid van de VOBP neergelegd heeft. Het bestuur heeft Cor inmiddels op gepaste 

wijze uitgewuifd: Cor, hartelijk dank voor jouw jarenlange ondersteuning van de VOBP!  

De taken van Cor in het bestuur zijn uitbesteed, daarover onder meer. 

 

 

>>> Voortgang pensioenstelsel herziening <<< 
 

Het wetsvoorstel aangaande de herziening van het pensioenstelsel is definitief maar gaat, 

waarschijnlijk eind dit jaar niet meer naar de tweede kamer. Ook moet de Raad van 

State nog een positief advies afgeven over deze wetswijziging. 

In de pers wordt overigens gespeculeerd of het voorstel wel houdbaar is in internationale 

(Europese) wetgeving op het punt van eigendom; wie is eigenaar van de 

pensioenpotten? 

 

 

>>> Prettig en goed ouder worden <<< 
 

Het onderwerp “voltooid leven” heeft op het ogenblik de politieke aandacht in de 

perikelen rond de kabinetsformatie. Het debat lijkt echter inhoudelijk wat mager, en 

wordt gedomineerd door politieke spreuken. Zorgelijk is dat de stem van ouderen lijkt te 

ontbreken 

 

De Koepel Gepensioneerden (waarvan de VOBP lid is) houdt samen met o.a. de ANBO 

een peiling onder de leden over hoe zij het ouder worden ervaren. De onderstaande 

hyperlink naar de enquête sturen wij graag door, met de gegevens uit dit onderzoek 

kunnen wij het nieuwe kabinet nog beter duidelijk maken wat de komende jaren moet 

gebeuren. 

 

https://surveys.enalyzer.com?pid=bduf4t4n 

 

 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=bduf4t4n
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Nieuws van de collectieve ziektekostenverzekering 
 
Zoals wellicht bekend loopt er via AON voor Stichting Verenigde Gepensioneerden 

Oliebedrijven een collectieve zorgverzekering bij ONVZ. Alle gepensioneerden en 

inactieven kunnen aan deze collectieve verzekering deelnemen.  

 

Inmiddels hebben de zorgverzekeraars hun premie voor 2022 bekend gemaakt. De ONVZ 

heeft haar premie voor de basisverzekering niet veranderd. De korting op de aanvullende 

pakketten en de tandartsverzekering gaat in 2022 van 10% naar 15%. Deze extra 

korting wordt door de ONVZ direct in de premie verwerkt.  

 

Het kiezen van een ziektekostenverzekering is uiteraard een persoonlijke keuze. Naast de 

premie is het altijd belangrijk om te letten op de vergoedingen die een verzekeraar biedt. 

Maar ook op de vrijheid die er is om zelf een dokter of ziekenhuis te kiezen of hulp bij 

mantelzorg of wachtlijstbemiddeling. Die vrijheid en assistentie is bij ONVZ optimaal. Bij 

een eventuele overstap naar een andere ziektekostenverzekering – uiterlijk per 31-12-

2021- is het daarom belangrijk om goed in beeld te hebben wat uw verzekering wel en 

niet vergoedt.  

 
Website beheer en communicatie 
 

De oproep aan de leden voor vrijwilligers om de taken van Cor Vreeken over te nemen is 

niet succesvol geweest. Het bestuur heeft daarom besloten de taken rond het beheer van 

de website uit te besteden. Hieraan zijn uiteraard wel kosten verbonden. 

 

Het beheer van de website is per 1.10.2021 overgedragen aan de “BV Meer dan 

Communicatie”. De digitale ondersteuning van de VOBP is hiermee gewaarborgd. Voor 

ondersteuning aangaande inhoudelijke communicatie wordt nog gezocht en voorlopig 

door de zittende bestuursleden waargenomen. 

 

Het versturen van nieuwsbrieven per post komt hiermee echter te vervallen, deze 

nieuwsbrief is dan ook de laatste die wij als bestuur nog per post zullen versturen! 

 

WILT U ER AUB VOOR ZORGEN DAT WIJ VAN U EEN ACTUEEL E MAIL ADRES 

HEBBEN? 

 

Wijzigingen graag doorgeven aan onze penningmeester Fred Zaat 

 
 
Van onze Penningmeester &  Ledenadministratie  
 
 

Geachte leden,  

 

Ledenadministratie  

 

De  VOBP heeft  363 leden , dit aantal is inclusief nabestaanden. Dit jaar hebben zich 2  

nieuwe leden aangemeld en hebben wij bericht gekregen dat er  12 leden  zijn  

overleden.  We zien  een daling in het aantal leden, weet u of men lid wilt worden  van 

de VOBP dan kan dit eenvoudig door zich  op te geven via het aanmeldingsformulier van 

de VOBP.  
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Lid worden kan op de volgende manieren: 

• Via e-mail: stuur een e-mail met het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier 

als bijlage aan Fred Zaat(fzaat@kpnmail.nl 

• Via post: stuur het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan: 

          Fred Zaat  

          Berkheide 43  

          3069 KS  Rotterdam 

  

Het inschrijfformulier vindt U op de website van de vereniging. 

 

 

Financiën en Contributieverhoging  

 

De vereniging is tot nu toe financieel gezond maar ook wij ontkomen er helaas ook niet 

aan, doordat   kosten stijgen ,  om de contributie weer terug te brengen  naar het 

oorspronkelijke bedrag van 12 euro  voor een lid en  6 euro voor de nabestaande.  

Om de continuïteit van de vereniging financieel te waarborgen heeft het bestuur dit  

besluit genomen. De redenen hiervoor zijn  de gestegen  vaste kosten , zoals het 

lidmaatschap van de Koepel van gepensioneerden, bankkosten etc. en het uitbesteden  

van het onderhoud van de VOBP website. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  

 

Voor de leden die hun contributie over 2021 nog niet hebben overgemaakt, hierbij het 

verzoek om dit alsnog te doen. Heeft u nagedacht over automatische incasso,  indien u 

het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze altijd storneren. 

Bent u verhuisd of heeft u een ander / nieuw email-adres of bankrekeningnummer, zou u 

dat dan aan ons willen doorgeven.  

 

Fred Zaat    

 

mailto:fzaat@kpnmail.nl

