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nIEUWJaaRS-
REcEptIE 

UItnOdIGInG 
 
 
 
 
 
Het bestuur van  

Seniorenvereniging  
Haarlemmermeer-Noord i.o. 
nodigt u van harte uit voor 
de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Datum:  
woensdag 13 januari 2016 
Tijd:  
16:30 tot 18:00 uur. 
Plaats: 
 “De Jeugd van Gisteren”,  
Beemsterstraat 4 te Hoofd-
dorp. 
 

Komt allen! 

I N F O B L A D  [01]  DECEMBER 2015 

VAN HET BESTUUR 
DOOR: Diny Bloemendal. (Voorzitter) 

 
 
Geachte lezers/ beste vrienden. 
 
Vol trots stellen wij aan u voor: 

Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord. 
 
Nu nog "in oprichting", maar na 1 januari 2016:  
* een nieuwe vereniging,  
* een nieuwe naam,  
* een nieuwe nieuwsbrief,  
* een nieuw logo en  
* een "oud" bestuur! 

 
Uw vertrouwde bestuur start op 4 januari met de nieuwe ver-
eniging, net als de activiteiten in het ons bekende gebouw  
"de Jeugd van Gisteren". 
 
Dat kan dankzij de enorme inzet van het voltallige bestuur en 
nog enkelen die zich ook enorm hebben ingezet, ieder met zijn/
haar eigen talenten en betrokkenheid. Lieve mensen, het was 
hartverwarmend!! Folkert zorgde altijd voor het drukwerk en 
Henk van der Werf ontwierp logo's, folders, website, nieuws-
brief en ga zo maar door. En dan waren er nog mensen die ons 
af en toe voor bepaalde "stukjes" hielpen. Soms kregen we te 
horen dat we goed bezig waren en dat hadden we best nodig! 
U wilde graag een vereniging en ja hoor... u heeft enorm uw 
best gedaan: de aanmeldingen stroomden binnen en zorgden 
ervoor dat de vereniging bestaansrecht heeft! Want wij hebben 
gezorgd voor de voorwaarden, maar zonder leden zijn we niets 
en hebben we niets! We waarderen enorm dat ieder zijn/haar 
best doet om leden te werven! We proberen al onze leden te 
bereiken, maar dat is ondoenlijk. Het is geweldig dat u ons zo 
helpt met leden winnen. Dank daarvoor!  
 
Zodra alle officiële zaken afgehandeld zijn, krijgt u een nota; 
dan kunt u op onze rekening storten en lid worden. Meer hier-
over leest u in het stukje van de penningmeester. Er is nog 
heel wat te doen, en regelmatig zijn er hobbels op ons pad, 
maar we komen er wel.  
Dank voor uw steun en ik wens u, mede namens het bestuur,  

 

een goede decembermaand toe 
met gezellige feestdagen 

en dan zien we elkaar weer in het nieuwe jaar op de  
nieuwjaarsreceptie van de nieuwe vereniging op  

13 januari 2016! 

 

Op het moment   

(01-12-15) is de 

STAND: 

>750 

LEDEN 
aantal: 

 



LID WORDEN? 

Stuur uw gegevens naar onze ledenadmi-
nistratie. Dat kan op verschillende manieren: 

 Per mail: LedenAdmin@Sv-HN.nl 

 In de brievenbus in het gebouw JvG 

 Per post aan: 
Ledenadministratie SvHn 
Beemsterstraat 4, 2131ZB Hoofddorp. 

 
I.v.m. korting op de zorgverzekeringen (Zie 
elders) graag er bij vermelden waar u nu ver-
zekerd bent. 
 
Voor de Ledenadministratie gaat onze    Ans 
Terpoorten-Lauret zorgdragen, zoals ze dat al 
8 jaar doet maar nu voor SvHN en onder een 
nieuw emailadres:  
LedenAdmin@Sv-HN.nl 
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 Financiële zaken. 
 DOOR: Henk Zijlmans (penningmeester) 

Als penningmeester van de nieuwe vereniging be-

gin ik 2016 met een schone lei, d.w.z. geen cent in 

kas en geen cent op de bank. Toch hebben wij, als 

bestuur, er alle vertrouwen in dat wij er SAMEN 

een bloeiende en financieel gezonde vereniging van 

kunnen maken. 

Het bestuur heeft besloten om de contributie 

drempel zo laag mogelijk te houden. U kunt al lid 

worden voor  € 10,- per jaar. Veel leden vin-

den dit een uitzonderlijk laag bedrag. 

De verwachting van het bestuur is echter dat le-

den, die het kunnen missen een hoger bedrag zul-

len betalen,  b.v. € 20,- ,  € 25,- of zelfs € 40,- per 

jaar.  

De minimale contributie bedraagt voor 2016: 

 Basisbedrag € 10,- ; 

 Leden die gebruik maken van het gebouw     

”De Jeugd van Gisteren” voor clubactiviteiten, 

kienen e.d. betalen totaal € 25,- ; 

 Leden van de biljart club betalen totaal € 35,- ; 

 Voor cursussen en speciale bijeenkomsten gel-

den afwijkende tarieven. 

 

Het is de bedoeling dat de contributie per bank be-

taald wordt.  

 
Als uw partner ook lid is dan geniet hij of zij 
ook van de kortingen o.a. op die van Zorgverze-
kering. Dit heeft u dan royaal terug verdiend. 
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Belangrijk voor de overschrijving van de 
collectieve zorgverzekeringspolis. 

De komende maand moeten alle voor de Seni-
orenvereniging Haarlemmermeer aangemelde 
personen opnieuw bij Zorg een Zekerheid gere-
gistreerd worden. 

Van velen weten wij het al. Als u het bij het 
aanmelden al heeft doorgegeven hoeft u niets 
te doen. Anders vragen wij u z.s.m. even een 
briefje, met uw “naam” en bij welke zorgverze-
kering u nu bent aangesloten, te deponeren in 
de brievenbus bij de JvG of een e-mailtje te 
sturen naar LedenAdmin@Sv-HN.nl. Ook mag 
het opgestuurd worden naar Floor Calandt, 
Hannie Schaftstraat 132, 2135 KH Hoofddorp. 

 
Het doorgeven van andere zorgverzekeringen 
geeft ons een overzicht en kunnen wij hopelijk 
de zelfde afspraken maken als bij Zorg en Ze-
kerheid. 

BELANGRIJK voor alle leden die gekozen 
hebben voor de nieuwe seniorenvereniging. 

Er is een mededeling ontvangen van de tussen-
persoon bij de zorgverzekeraars voor de ANBO. 
Deze meldde ons dat alle ANBO leden, die hun 
polis aanbieding met de premie van 2016 heb-
ben ontvangen, er zeker van kunnen zijn dat 
de daarbij vermelde premie voor het hele jaar 
2016 gaat gelden,  

ONGEACHT OF ZIJ VOOR 1 DECEMBER HUN 
LIDMAATSCHAP VERLENGEN OF BEEINDIGEN.  
In de loop van 2016 wordt er een check uitgevoerd 
en de mensen die dan geen ANBO lid meer blijken te 
zijn krijgen voor 2017 een aanbod voor een andere 
collectiviteit met dezelfde korting.  
(Dit laatste regelen wij voor u als lid van de nieuw 
opgerichte Seniorenvereniging Hlmrmeer-Nrd) 
 
Ook Zorg en Zekerheid meldde dat het aanbod voor 
2016 blijft gelden, ook indien men zich voor de 
ANBO heeft afgemeld. Floor Calandt 

Collectieve Korting bij  
zorgverzekering ook bij   SvHN 

 

 

Zorg en Zekerheid is als regionale zorgverzekeraar betrokken bij deze regio,  investeert in contacten met klanten, zorg-
verleners en (ouderen) organisa�es. Zo hee� Zorg en Zekerheid met Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord goede 

afspraken gemaakt. Hierdoor profiteert u als lid van Seniorenvereniging Hlmr meer Noord onder andere van een goede collec�eve 
zorgverzekering met aantrekkelijke kor�ng. U ontvangt 7% kor�ng op uw basis- en aanvullende verzekeringen bij Zorg en Zekerheid. 
Zorg en Zekerheid kiest bewust voor een lokale aanpak. We zijn sterk geworteld in uw buurt. Niet voor niets hebben al 427.000 ver-
zekerden voor ons gekozen. 

Vooraankondiging van de belastingservice 
Ook in 2016 gaan de vrijwilligers u weer helpen bij het invullen van uw belastingaangifte 2015 en in 
maart volgend jaar starten wij weer. 
U bent weer welkom in het gebouw ‘De Jeugd van Gisteren’ in de Beemsterstraat 4 in Hoofddorp, op 
de maandagen 7, 14 en 21 maart  -‘s morgens en ’s middags- en op de woensdagen alleen ’s mor-

gens. U moet daarvoor wel een afspraak maken. 
Let op: vanaf 15 januari 2016 kunt u bellen voor een afspraak, op werkdagen van 17:30 
uur tot 19:00 uur naar 023-5635563 (Tony Mulder). Houd uw lidmaatschapsnummer bij de 
hand.  Nadere mededelingen volgen in de nieuwsbrief van januari a.s. 

Het belastingteam wenst u een  
gezonde en goede decembermaand toe. 

Tony Mulder.  

Het opzeggen van het ANBO lid-
maatschap voor 1 december 2015 

De directie in Woerden heeft besloten tussen-
tijds de spelregels te veranderen. Als leden-
administrateur konden wij tot voor kort zowel 
nieuwe leden als leden die hun lidmaatschap 
beëindigen doorgeven aan het servicecenter 
in Woerden. Nu moet het opeens persoonlijk, 
telefonisch, per mail of schriftelijk. 
Wij hadden ruim 400 afmelding die bij ons 
binnen zijn gekomen. Deze zijn op de gebrui-
kelijke manier aangeboden aan het service-
center maar werden niet geaccepteerd. Om te 
voorkomen dat al die afmeldingen niet meer 
voor 1 december zouden worden verwerkt 
zijn op vrijdag 27-11-15 twee bestuursleden 
(Diny en Ineke) naar Woerden gereden om 
alle, persoonlijk ingevulde afmeldingformulie-
ren aan te bieden. 

Dat is gelukkig gelukt! 

TIP: Mocht u toch nog worden geconfronteerd 
met een incasso van de ANBO dan kunt u deze 
storneren, het terugdraaien van automatische in-
casso. 
* U gaat bij het internet bankieren met de muis op 
de afschrijving staan. Rechts ziet u het woord Euro 
incasso staan en rechts het woord “Terugboeken”. 
Als u aangeeft “Terugboeken” dan wordt de beta-
ling direct verwijderd.  
* Ook bestaat de mogelijkheid uw bank nu op-
dracht te geven  het bankrekeningnummer van de 
ANBO te blokkeren.  



Contact opnemen 

U kunt ons bereiken: 
Mail:  
Informatie@Sv-HN.nl 
 
Postbus:  
Gebouw Jeugd v. Gisteren 
 
Per post: 
Seniorenvereniging  
HLMR Meer Noord. 
Beemsterstraat 4 
2131 ZB Hoofddorp 
 

BESTUUR SvHN 
Voorzitter: 
 Diny Bloemendal 
  023 56 14 295 

Penningmeester: 
 Henk Zijlmans 

  023 55 81 012 

Secretaris: 
 Floor Calandt 
  023 56 25 506 

Ledenadministratie: 
  Ans Terpoorten-Lauret 

* LedenAdmin@Sv-HN.nl 

Activiteiten: 
  Ineke van der Geest 
   023 56 32 646 

Redactie “Meer Senioren”: 

  Henk van der Werf 

* Redactie-MeerSenioren@Sv-HN.nl 

 

Bezoek  
(vanaf 17-december)  

onze website op 
www.Sv-HN.nl 
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ZORG & WELZIJn 
Als reactie op het in de voorgaand ANBOde geplaatste 

stukje over de tegemoetkoming voor de vervallen 

WTCG, werd onderstaand bericht ontvangen. Dit geef 

ik graag door ter  uwer informatie. Floor Calandt 

 
Voor de vergoeding van €325 komen alleen inwoners 
in aanmerking die het hele eigen risico van hun zorg-

verzekering in 2015 hebben opgemaakt. Hier moet 
ook een bewijs van worden meegestuurd. 
De vergoeding kan in december 2015 en januari 
2016 aangevraagd worden.  
De vergoeding is aan te vragen met het formulier 
opgehaald via  
www.haarlemmermeer.nl/compensatie.  

 

   Meer informatie in ons volgende INFOBLAD 

   en ter zijner tijd op onze website. 

ACTIVITEITENOVERZICHT. 
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