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Voor u ligt onze jaarlijkse Nieuwsbrief waarin wij u weer informeren over het wel en wee van
onze vereniging.
Verder besteden we aandacht aan de situatie van ons pensioenfonds en stellen de twee nieuwe,
door de gepensioneerden gekozen, leden van het fondsbestuur zich voor. Ook de zorg en de
fiscus krijgen aandacht.
Onze vereniging.
Er heeft zich in het afgelopen jaar een lichte
daling van het ledental voorgedaan, in
hoofdzaak door overlijden van enkele
tientallen leden.
De aanmeldingen van nieuwe leden kon dit
verlies niet goed maken en zo hebben we op
dit moment nog 944 leden. Voor onze
begroting en de contributie geeft dat geen
problemen, maar we zullen in het
informatiebulletin dat het pensioenfonds in
januari aan de gepensioneerden verstuurd
weer een oproep plaatsen, met name aan de
pré-gepensioneerden, voor aanmelding als
lid van onze vereniging.
We kregen heel leuke reacties op de
pocketlens die we
begin dit
jaar, vanwege ons
10-jarig
bestaan, aan al
onze
leden toezonden.
De meest originele vonden we: “mijn vrouw
heeft hem ingepikt, heeft u misschien nog
een exemplaar voor mij?” Zoiets kun je niet
onbeloond laten!!
Verder vergaderde ons bestuur enkele malen
samen met onze vertegenwoordigers in
fondsbestuur, deelnemersraad en
verantwoordingsorgaan met als doel
wederzijdse informatie uitwisseling en
afstemming.

Ons pensioenfonds.
Begin deze maand heeft u allen een
informatiebulletin van het pensioenfonds
ontvangen. Eerder dit jaar kreeg u ook een brief
waarin het herstelplan, dat gemaakt moest
worden ten behoeve van De Nederlandse Bank
(DNB), uitgebreid werd toegelicht. In de eerste
maanden van het jaar zag het er niet best uit
maar er is inmiddels gelukkig sprake van een
licht herstel en de dekkingsgraad is weer boven
de vereiste 105 % gekomen. Begin oktober was
de dekkingsgraad 111 %.
Dat houdt het spook van
het korten op de
nominale aanspraken (het
zogenoemde afstempelen) op afstand, maar de
kou is nog lang niet uit de lucht. De financiële
markten zijn nog verre van stabiel zoals ook
deze maand weer bleek uit de DSB-affaire.
Met betrekking tot de indexering van de
pensioenen moeten we onze verwachtingen
voorlopig maar op een laag pitje zetten.
Gelukkig is de inflatie laag, de index Alle
Huishoudens afgeleid september 2009 is 0,1 %.
Dat tellen we dan maar op bij de 2,8 % die we
nog tegoed hebben sinds januari van dit jaar.
Het nieuwe fondsbestuur, dat per 1 juli is
aangetreden, heeft zich gebogen over het
beleggingsbeleid en zal daarover in november
advies vragen aan de deelnemersraad.

Onze vertegenwoordigers in het
fondsbestuur.
In het voorjaar werden er door de
gepensioneerden twee nieuwe
fondsbestuursleden gekozen. Dat werden
André Kok en Frank Koks, die samen met
Jos Paffen, die plaatsvervangend lid was en
blijft, onze vertegenwoordigers zijn in het
fondsbestuur.
De nieuw gekozen leden stellen zich voor:
In het voorjaar 2009 moesten er
verkiezingen worden georganiseerd voor het
vervullen van twee zetels namens de
gepensioneerden in ons
pensioenfondsbestuur UWV + één
plaatsvervangend bestuurslid.
Ik vond -en vind nog steeds- dat een goed
pensioen belangrijk is, maar niet
vanzelfsprekend.
Velen waren dat met mij eens waardoor ik
als uw vertegenwoordiger ben gekozen en
per 1 juli van dit jaar uw en onze belangen
behartig in het bestuur van ons fonds.
Op deze plek wil u dank zeggen voor het in
mij gestelde vertrouwen. Inmiddels heb ik,
samen met Frank Koks en Jos Paffen een
“kijkje in de keuken” kunnen nemen en
kennis gemaakt met de voorzitter, de overige
leden van het bestuur, de ondersteunende
mensen van het bestuursbureau en TKP,
onze pensioenuitvoerder. Dit zijn serieuze en
hardwerkende mensen die de belangen van
gepensioneerden goed in het oog houden,
maar natuurlijk ook de belangen van de
werkenden, de “slapers” én het belang van
de werkgever daarbij moeten betrekken
Nog steeds raakt de financiële crisis ons
allen hard, op meerdere fronten en zijn de
gevolgen groot, al is er wel sprake van enige
verbetering.
Het bestuur concentreert zich momenteel
vooral op het afdekken van de risico’s
binnen ons fonds, zonder daarbij uit het oog
te verliezen dat (over)rendement nodig is om
in de toekomst weer te kunnen indexeren.

Ook ik zal mij daarvoor inzetten, maar wel
met de insteek dat pensioen –samen met de
AOW- bedoeld is om te voorzien in onze
primaire levensbehoeften.
En dat laatste is niet altijd voor iedereen
vanzelfsprekend!!

André Kok.
Frank Koks meldt ons het volgende:
Na dertien jaar ben ik weer terug in het
land van de sociale zekerheid. Het is wel
weer even wennen. In plaats van het oude,
vertrouwde Bos en Lommer de scherp
gesneden glazen torens van La Guardia.
Symbolen voor het feit dat er in de tussentijd
veel is veranderd.
Inmiddels heb ik mijn eerste vergadering van
het fondsbestuur achter de rug.
In het bestuur wordt hard gewerkt;
nauwgezet naar de zaken gekeken en
zorgvuldig met elkaar overlegd. Iets van de
ouderwetse Gakse-FSBse-Detamse- enz
degelijkheid is nog goed te herkennen. Maar
daarmee is niet gezegd dat de risico’s van
het beleggen onder controle zijn; dat we de
dekkingsgraad in de vingers hebben en dat
de pensioenen voor altijd zijn veilig gesteld.
Immers daarvoor is de wereld van de
pensioenen veel te complex en te
veranderlijk. Daar komt bij dat de vele
maatregelen van de toezichthoudende
organen soms over elkaar heen buitelen.
Komende tijd zal ik mij inzetten om op dit
alles meer grip te krijgen. Ik houd u graag
op de hoogte.

Frank Koks.
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Eigen risico zorgverzekering.
Het eigen risico voor de zorgverzekering is
voor dit jaar vastgesteld op € 155,--.
Mensen met een chronische ziekte hebben
recht op een compensatie daarvoor van
€ 50,--.
Deze compensatie hoort door het Centraal
Administratiekantoor (CAK) automatisch
op de rekening van de
chronisch zieke gestort
te worden.
Dit jaar lijkt het erop dat
er iets fout is gelopen bij
de koppeling van computerbestanden van het
CAK en de zorgverzekeraars.
U kunt de compensatie, als u er recht op
heeft, ook zelf aanvragen.
Dat kan via internet; ga naar www.hetcak.nl
en klik op <compensatie eigen risico> in het
lijstje onderwerpen links op het scherm.
Daar staat een checklist waarmee u kunt
nagaan of u in beginsel recht heeft op de
compensatie. Is het antwoord “ja” dan kan er
een formulier worden gedownload en
geprint.
Dit formulier invullen, ondertekenen en per
post opsturen naar het CAK.
Wtcg: een lettercombinatie om te
onthouden.
Bij de laatste belastingaangifte kon u nog
gebruik maken van de regeling
buitengewone uitgaven. Bij deze regeling
kon u kosten die verband hielden met ziekte
aftrekken van het belastbaar inkomen. De
regeling is vervallen met als voornaamste
reden dat deze steeds meer geld ging kosten,
doordat steeds meer mensen steeds meer
kosten, bijvoorbeeld voor brillen en
begrafenis- of crematiekosten opvoerden.
De regeling is vervangen door de
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten (Wtcg). Deze wet is specifiek
gericht op chronisch zieken en

gehandicapten en zorgt dat deze groep een
tegemoetkoming kan ontvangen. Voor het
grootste deel krijgen zij vanzelf geld terug
zonder veel papieren te moeten invullen.
Alleen om specifieke zorgkosten te kunnen
aftrekken van de belasting is nog eigen actie
nodig.
De hoogte van de jaarlijkse tegemoetkoming
varieert van € 150,-- tot € 500,--, afhankelijk
van de situatie. Wie er voor in aanmerking komt
ontvangt automatisch bericht van het Centraal
Administratiekantoor (CAK). Het CAK keert de
algemene tegemoetkoming uit: achteraf en in
één keer, dat wil zeggen dat de tegemoetkoming
voor 2009 eind 2010 wordt gestort.
Een voorschot is niet mogelijk.
Het CAK gaat het geld storten op de rekening die
bekend is bij de zorgverzekeraar of het CAK.
Het bedrag dat u ontvangt is vrijgesteld van
inkomstenbelasting en heeft ook geen invloed op
de hoogte van het fiscale drempelbedrag.
Een aantal specifieke zorgkosten die niet vergoed
worden zijn fiscaal nog wel aftrekbaar bij de
aangifte inkomstenbelasting 2009.
Dit betreft uitgaven voor:
-genees- en heelkundige hulp
-voorgeschreven medicijnen
-hulpmiddelen, zoals steunzolen of
aanpassingen aan de woning
-een op medisch voorschrift gehouden dieet
-extra gezinshulp
-extra kleding en beddengoed i.v.m. ziekte
of invaliditeit
-ziekenbezoek
-vervoer, zoals reiskosten naar het ziekenhuis
Dit soort kosten zijn aftrekbaar voor uzelf en
uw partner. De kosten zijn alleen aftrekbaar
voor zover u er geen vergoeding of
tegemoetkoming voor hebt gekregen.
De algemene tegemoetkoming telt niet mee
als vergoeding. Verder zijn de kosten alleen
aftrekbaar voor zover ze boven het fiscale
drempelbedrag komen.
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Met de komst van de Wtcg en de wijziging
aftrekkosten inkomstenbelasting zijn er nog
meer zaken gewijzigd.
Zo is de € 821,-- die u, als 65+, mocht
optellen bij de buitengewone uitgaven als
aftrekpost vervallen en vervangen door een
toeslag op de AOW uitkering vanaf 2009.
Ook de aftrekpost voor arbeidsongeschikten
–voor ons als gepensioneerden niet zo
interessant- is vervallen en vervangen door
een jaarlijkse tegemoetkoming van € 350,-die door het UWV wordt uitgekeerd.
Een en ander is ook te vinden op de site
www.veranderingenindezorg.nl en de site
van de belastingdienst
www.belastingdienst.nl .
Verder heeft Postbus 51 een gratis
telefoonnummer 0800-8051, maar onze
pogingen om daar de folder “Wtcg wat hebt
u daarmee” te bestellen liepen schipbreuk.
De folder, die 38 bladzijden telt, is alleen te
downloaden en op onze vraag hoe dat dan
moet voor mensen die geen internet kunnen
raadplegen werd laconiek verwezen naar de
openbare bibliotheek, buren of familie. Over
terugtredende overheid gesproken!!!!

Algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering van onze
vereniging wordt gehouden op woensdag
24 maart 2010.
Evenals vorig jaar zijn we weer te gast bij
het Brandpunt in Baarn. Noteer de datum
vast in uw agenda, de uitnodiging ontvangt
u begin volgend jaar.

Contributie 2010.

Eind november/begin december ontvangt u
weer een acceptgiro van onze
penningmeester voor de contributie 2010,
die onveranderd is vastgesteld op € 12,--.
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