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       KBO-Brabant                 afd. Breugel      
  Belangenorganisatie van Senioren                                                                                            

    

  

          Nieuwsbrief 
 

 
 
 

Breugel, 23 november 2020. 

 
Geachte leden, 
 
 

Uitgestelde alternatieve jaarvergadering 2020 
 
Door de coronaperikelen is de jaarvergadering dit jaar wat anders verlopen dan normaal. De 
rondgestuurde vragenlijst werd door 42 leden ingevuld en terugbezorgd bij een van de 
bestuursleden, iets waar het bestuur tevreden mee was. 
Als bijlage de Notulen van onze secretaris Jan van Maasakkers  met daarin alle revelante gegevens 
en uitkomsten van de vragenlijsten en verdere informatie. 
Het bestuur is weer uitgebreid van 5 naar 7 leden, zodat we de werkzaamheden nog beter kunnen 
verdelen. 
 

Afvalverwerking in Son en Breugel vanaf 1 januari 2021 
 
Misschien heeft u er via de Mooi SonenBreugel krant al iets over vernomen dat de gemeente van 
plan is in de afvalverwerking verandering te gaan aanbrengen. In 2016 heeft de SeniorenRaad 
hierover al een enquête gehouden, waaruit bleek dat 84 % van de ondervraagden deze service als 
goed beoordeelden en dus tevreden waren. Ook wij als KBO Breugel hebben over dit onderwerp 
nooit klachten ontvangen van onze leden of andere dorpsgenoten. 
De gemeente heeft nog niet duidelijk gemaakt wat de veranderingen zullen inhouden, maar het is te 
hopen dat er rekening wordt gehouden met de vele senioren in Son en Breugel die nog zelfstandig 
wonen, maar van wie de mobiliteit eerder achteruit zal gaan dan dat deze zal stabiliseren. 
De SeniorenRaad heeft aangekondigd actie te gaan ondernemen en vraagt alle betrokken 
organisaties zich hierbij aan te sluiten. Omdat het in ieders belang is – en zeker van onze leden – dat 
deze voorziening op peil blijft, zullen we als afdeling positief reageren op deze oproep van de 
SeniorenRaad. 
 

Stand van zaken ten aanzien van de coronacrisis 
 
In de nieuwsbrief van 26-10  werd nog melding gemaakt van een bijna loc Down. Nu een maand 

later is de situatie  een klein verbeterd maar niet in die mate dat alle remmen los kunnen. 

Het aantal bezoekers dat U thuis mag ontvangen is verhoogd van twee naar drie. Buiten mogen we 

met vier personen samen zijn. Het zijn kleine stapjes maar we zullen het er voorlopig mee moeten 

doen. De Overheid is zeer voorzichtig en gezien de situatie hoe het een en ander verloopt 

wel te begrijpen. Wij als Afdelingsbestuur kunnen niet anders dan U te vragen zich aan de regels te 

houden. Hopelijk komt er rond de Kerst wat verlichting zodat het moeilijke jaar 2020 op  

goede manier kan worden af gesloten. 
 

Collectieviteitskorting via VGZ  en Centraal Beheer. 
 

http://www.kbo-breugel.nl/
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In de bijlage vindt u ook belangrijke informatie over uw KBO-contributie retour via 
zorgverzekeraar VGZ. 

 

Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake 
rechtszaak pensioenen  

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting Pensioen Behoud 

(1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat 

aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese 

pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere 

wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 

november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere informatie over 

deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website https://www.kbo-

brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  

 Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van 

onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen 

van een van de volgende fondsen: 

•        SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 

•        Pensioenfonds Detailhandel 

•        Pensioenfonds Metaal en Techniek 

•        Pensioenfonds van de Metalelektro 

•        Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 

•        Pensioenfonds PNO Media 

 Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of 

meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per 

e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We 

gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, 

mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november! 

 Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.   

 Met vriendelijke groet, KBO-Brabant. 

 
Verdere mededelingen  
 

- In december verschijnt er wel een Nieuwsbrief, maar geen Ons. 

Activiteiten 
Tot nader order blijven alle activiteiten opgeschort. 
Als leden ziek zijn of om wat voor reden dan ook aan huis gebonden zijn en/of in het ziekenhuis of 
verpleeghuis verblijven, wilt u dit dan melden bij Hanny Vervoort, tel. 461126 of bij een van de 
andere bestuursleden, zodat we daar extra aandacht aan kunnen besteden. Geef dit ook even door 
als het uw buurman of buurvrouw (KBO lid) betreft. Bij voorbaat dank. 
 

Mutaties 
Wij heten welkom als nieuw lid: 

De Heer M. Peters 

Mevr. S. Lemmers 

 

 

 
Met vriendelijke groeten, het bestuur van de KBO afdeling Breugel 
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