Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

6e jaargang juni 2021

Colofon:
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en verschijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand juni 2021.
De volgende uitgave verschijnt op 28 juni 2021.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk:‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’ telnr: 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 28 juni vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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De foto’s op de voorpagina, hieronder, en ook verder in
het blad, zijn gemaakt door Coty Hamburger.

Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag met foto’s, zonder foto is ook zeer welkom!!!
De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende
nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden voor 14 juni naar: redactie@ansv.nu.
Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen, in overleg met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die niet zijn ondertekend
vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.
Uit uitgaven van de Senior mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden overgenomen.
De redactie bestaat uit:

Henriette van der Gugten, Cees Hamburger en Hendrik Brussee.
We zijn opzoek naar versterking van onze redactie.
Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de voorkeur, of per telefoon bij onze secretaris
Chris Andree: E-mail: secretaris@ansv.nu Telefoon: 06 27 058 470

De uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ van juli is
14 juni. Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:
redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Het is maandagmiddag 17 mei, als minister Hugo
de Jong (de coronaminister) via de media laat
weten dat hij goed nieuws heeft. Zoals het er nu
uitziet blijven de coronacijfers dalen en dat geeft
weer mogelijkheden.
Na stap 1, werd er een veiligheid ingebouwd. Er
zou een afname van 20% moeten zijn ten opzichte van de piek eind april. Indien dit niet gehaald
zou worden zou er gebruik worden gemaakt van
de pauzeknop met als gevolg dat stap 2 geen
doorgang zou kunnen vinden. U heeft het allemaal kunnen lezen. Vanwege het te hoge aantal
corona patiënten in de ziekenhuizen werd ervoor
gekozen om het aantal versoepelingen zeker een
week uit te stellen. Maar nu gaan de versoepelingen toch door.
Vanaf woensdag 19 mei zijn er weer meer mogelijkheden om binnen te sporten en om doorstroomlocaties zoals pretparken en dierentuinen
te bezoeken. Ook mogen de buitenterrassen van
de horeca en sportkantines weer langer open van
06.00 uur tot 20.00 uur. Voor binnen locaties
geldt een maximaal aantal bezoekers van 30 personen per ruimte.
Ook het reizen met openbaar vervoer kan weer
plaats vinden met het advies om bij voorkeur niet
te reizen tussen 06.30 uur en 09.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.30 uur. De spits dus vermijden
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De genoemde versoepelingen betekent niet dat
we alle activiteiten binnen ANSV weer kunnen
opstarten. De 1,5 meter afstand, bewijs van vaccinatie tonen bij activiteiten, het dragen van een
mondkapje bij het lopen en het regelmatig desinfecteren blijft van kracht. Ook het maximaal aantal van 30 personen per ruimte.
De kleine activiteiten die we in mei zijn opgestart
zetten we ook door in de maand juni. Op dit moment is het nog zeer onduidelijk wat de volgende
versoepelingen zullen zijn en wanneer deze ingaan. Dat valt of staat met het aantal besmettingen
Maar er is ook zeer goed nieuws. Na veel en
lang zoeken is het bestuur erin geslaagd een
nieuwe secretaris (de heer Chris Andree) voor
ANSV te vinden en in dit blad stelt hij zich op pagina 5 aan u voor. Het dagelijks bestuur is zeer
enthousiast en hoopt dat Chris Andree, ondanks
alle corona beperkingen zich snel kan inwerken
en het stokje van Henriette over kan nemen. Het
dagelijks bestuur gaat ervan uit dat u geen bezwaar heeft om de nieuwe secretaris a.i. te benoemen en in de komende ledenvergadering
hem officieel te installeren. Wij wensen Chris heel
veel succes .
Op dit moment zijn er ook gesprekken met een
gegadigde voor
Ton Donders
penningmeester.

voorzitter a.i.

De afgelopen maand hebben wij bericht van overlijden gehad van:
H.J.J. Janssen

13 februari

1944

9 april 2021

N. Meijerink — de Wit

23 september 1940

30 april 2021

†

Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe.
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De nieuwe secretaris a.i. van ANSV stel zich aan u voor
Beste leden,
Ik ben Chris Andree en ik volg Henriëtte op als secretaris. Voorlopig ad interim want de benoeming
als bestuurslid moet natuurlijk nog bekrachtigd worden in een Algemene Ledenvergadering.

krijgen zijn, zeker voor bestuursfuncties. Ik heb dus
ja gezegd op de vraag van Aad, omdat ik vind dat de
kennis en ervaring die ik in mijn werkzame leven
heb opgedaan van nut kan zijn in het verenigingsleven nu ik met pensioen ben. En niet onbelangrijk, je
In de Senior
van mei heb ik blijft er zelf fit en betrokken bij.
gelezen hoe
Wat persoonlijke achtergrond: ik ben 66 en sinds
Ton de lof ge- mei vorig jaar met pensioen. Ik woon sinds septemzongen heeft
ber 2019 met Ingrid Bogerd in het mooie Offem
van Henriëtte. Zuid. Ik ben de oudste uit een gezin met zes kinHier ligt dus
deren dat fanatiek aan spelletjes als kaarten en sjoevoor mij een
len deed, heb Engels gestudeerd in Leiden, en heb
grote uitdazo’n tien jaar les gegeven op een middelbare school.
ging, en ik ga Daarna heb ik als adviseur, leidinggevende en promijn best doen. jectleider gewerkt bij de Rijksoverheid in Den Haag.
Toen Aad Passchier mij vroeg of ik het secretariaat Ingrid en ik hebben ieder twee dochters uit een eervan ANSV op mij wilde nemen, hoefde ik niet lang dere relatie en genieten van zeven kleinkinderen. We
na te denken. Een seniorenvereniging vervult een
zijn allebei dol op lezen en kijken graag naar Engelwezenlijke rol in het maatschappelijk leven van een se en Scandinavische thrillers. Verder ben ik fanadorp als het onze. Het gaat daarbij niet alleen om de tiek tafeltennisser bij TOV.
gezelligheid en het onderhouden van sociale contac- Maandag 10 mei was er een eerste kennismaking
ten maar ook om de vertegenwoordiging en belanmet het bestuur. Dat beviel prima. De komende tijd
genbehartiging van ouderen richting de gemeente en krijg ik de secretariaatstaken van Henriëtte overgeom ondersteuning van degenen die dat nodig hebben dragen en zal ik met Ton meelopen naar de diverse
bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren, en bij overleggen. Hopelijk leidt de verruiming van de coronamaatregelen ertoe dat we vanuit ANSV de koaanvragen in het kader van de WMO.
mende tijd de activiteiten weer verder kunnen opEen vereniging drijft op de inzet van vrijwilligers,
starten zodat ik daar ook mijn gezicht kan laten zien
en uit eigen ervaring als bestuurslid van tafeltennis- en u een beeld krijgt wat voor vlees u in de kuip
vereniging TOV weet ik hoe moeilijk die soms te
heeft.
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Laat u niet oplichten (2)
In het mei nummer van De Senior heeft u al het een
en ander kunnen lezen over oplichtingspraktijken.
De afgelopen weken is regelmatig door TV uitzendingen en krantenartikelen aandacht besteed aan
‘Laat je niet oplichten’.
Samengevat komt het hier in het kort op neer:

Een overzicht en enkele adviezen:
1. Daglimiet instellen:
Stel op uw betaalrekening een daglimiet in. U doet
dat door de hoeveel geld die u wekelijks opneemt
als daglimiet in te stellen.

d. Twijfelt u aan de echtheid van de aanbieder/vrager?
e. Neem dan contact op met de echte verzender of raadpleeg een familielid.

2. Aankopen aan de deur:
Als u een aanlokkende aanbieding aan de
deur krijgt die te mooi is om waar te zijn.
Niet op ingaan!

4. Whatsapp fraude:
Een verzoek van bekende of familielid om
snel geld over te maken.
Niet doen! Bel deze persoon via een door u
zelf genoteerd telefoonnummer.

3. Aankopen per internet:
a. Blijf kritisch bij betalingsverzoeken.
b. Kijk goed naar het taalgebruik en/of de
spelling.
c. Vergelijk de naam in het e-mailadres.
Staan er gekke verschrijvingen in?

5. Laat een onbekende niet binnen
Een onbekende nooit zomaar met u mee laten lopen naar binnen.
Sluit de deur! en laat deze persoon buiten
wachten.

Uw eigen bank heeft heel veel informatie over
wat u wel of niet moet doen als u een aanbieding, een berichtje of een telefoontje, niet vertrouwd.

Meer weten over het bovenstaande ?
Kijk op de website Seniorweb

Op de website van de politie vindt u actuele
informatie over ‘Laat u niet oplichten’
In bibliotheken zijn de nodige boeken en tijdschriften over dit onderwerp!
Noordwijk: Akkerwinde 1
Noordwijkerhout: Herenweg 2
De Zilk: Hafkenscheidtlaan 2
Rijnsburg: Burgemeester Koomansplein 1
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Vandaag wil ik graag met u een zeer recente uitspraak van de Hoge Raad bespreken.
Wat was de casus? Een man (met een vermogen
van € 150 miljoen) en een vrouw (met een vermogen van € 1 miljoen) hebben kort vóór het huwelijk in hun huwelijkse voorwaarden bepaald
dat elke gemeenschap van goederen is uitgesloten, doch met uitzondering van het saldo van een
specifieke bankrekening ten name van de man
en/of vrouw. In dezelfde periode heeft de man
een bedrag van € 10 miljoen overgemaakt naar
deze rekening.
Naar aanleiding hiervan heeft de inspecteur van
de Belastingdienst een aanslag schenkbelasting
aan de vrouw opgelegd naar een verkrijging van
€ 5 miljoen. De vrouw stapt naar de Rechtbank.
De Rechtbank vond in 2018 dat er geen sprake is
van een schenking. Omdat het hier om boedelmenging gaat, dat is onbelast. Zo kan men bij huwelijksvoorwaarden ook onroerend goed zonder
overdrachtsbelasting op elkaars naam krijgen!
De Belastingdienst ging in 2019 in hoger beroep
bij het Hof. Het Hof was het met de Rechtbank
eens. Tijdens het huwelijk kan (afgezien van wijziging van de huwelijkse voorwaarden) niet worden overgegaan tot beëindiging van de beperkte
gemeenschap. Dat brengt mee dat zolang de beperkte gemeenschap bestaat, niet bekend is wat
de echtelieden aan het einde van de gemeenschap
kunnen verdelen. De omvang van de beperkte
gemeenschap kan immers aan het einde van de
gemeenschap zijn toe- of afgenomen, bijvoorbeeld door goede dan wel slechte beleggingen.
Er is dan op het moment van het aangaan van het
huwelijk geen sprake van een voltooide vermogensverschuiving en dus niet van een schenking.

De Belastingdienst ging in cassatie. Op 7 mei jl.
heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de
Belastingdienst ongegrond verklaard. De Hoge
Raad heeft daartoe onder meer het volgende
overwogen: bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden voltrekt zich nog niet de eenzijdige vermogensverschuiving die kenmerkend is voor een bevoordeling door schenking, en daarmee tevens voor de
verkrijging door schenking in de zin van de Successiewet. De ‘bevoordeelde’ echtgenoot (in casu
de vrouw) kan de huwelijksgemeenschap niet
eenzijdig beëindigen en zolang de huwelijksgemeen- schap in stand blijft kan zij over het voordeel dat de boedelmenging voor haar meebrengt
niet beschikken als een haar afzonderlijk toekomend vermogensbestanddeel. De Belastingdienst heeft ook niet gesteld dat het hier om een
schijnhuwelijk zou gaan, waardoor bij een snelle
scheiding mevrouw met € 5 miljoen zou vertrekken. Daarnaast kende de Hoge Raad belang toe
aan de omstandigheid dat de huwelijksgemeenschap een blijvende rechtsverhouding meebrengt
die als gevolg van baten en lasten die van beide
zijden kunnen opkomen tot verdere vermogensverschuivingen tussen de echtgenoten kan leiden
zodat het resultaat van die vermogensverschuivingen pas bij het einde van de huwelijksgemeenschap kan worden vastgesteld. Het oordeel
van het Hof dat de inspecteur niet aannemelijk
heeft gemaakt dat zich bij het ontstaan van de huwelijksgemeenschap een vermogensverschuiving
heeft voorgedaan waarbij de vrouw ten laste van
de man is verrijkt met een bedrag gelijk aan de
helft van het toen op de bankrekening staande
saldo geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
(uit Notamail 10-5-2021 HR 7 mei 2021, nr
20/00171 (ECLI:NL:HR:2021:708))

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i.: Ton Donders

071 3614981

ton.donders@casema.nl

Secretaris a.i.: Chris Andree

06 27 058 470

ansv.secretaris@gmail.com

Penningmeester a.i.: Jan Hoek

071 3688615

braamhk@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee:

Aad Passchier- van Rooijen

Bestuurslid Wonen:

Vacature

Bestuurslid ledenadministratie:

Ton Ouwehand

3688627

3618638

ledenadministratie@ansv.nu
Bestuurslid activiteiten:

Aad Passchier-van Rooijen

Berichten maandblad De Senior:

redactie@ansv.nu

Adviesraad Sociaal Domein/koken:

Ton Donders

3688627

3614981

ton.donders@casema.nl
Inkomstenbelasting IB2020

Voor informatie over het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2020 kunt u contact opnemen met de
coördinator belastinginvullers: Hans van der Hoeven 06 536 321 60
Ouderenadviseurs :
Ton Donders:

Coördinator

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Webmaster:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

Webadres:

www.ansv.nu

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

ledenadministratie@ansv.nu

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan hier boven staande ledenadministratie.
Redactie De Senior:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV, inclusief de vuurtorenpas, bedraagt € 20,00 p.p.
Is uw partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565, t.n.v.
ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en Lidmaatschapsnummer.
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Voorlopig nog beperkte activiteiten
De versoepelingen in stap 2, vanaf 19 mei, geven nog onvoldoende ruimte om grotere activiteiten te
organiseren. Tussen het maken en het uitkomen van het blad zit ruim 14 dagen. Het is daarom moeilijk in te schatten welke activiteiten zouden, bij eventuele tussentijdse versoepelingen, weer georganiseerd kunnen worden. Alles heeft te maken met het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de
vaccinatiegraad. Om teleurstellingen te voorkomen en af te moeten schalen gaan we uit van een veilig
scenario. We blijven de kleine activiteiten die we in mei zijn opgestart ook handhaven in juni.
Activiteiten in juni 2021:
Op de donderdagen: 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni,: haken en breien met Hennie Meeuwenberg
van 10.00 uur tot 11.30 uur
Op de maandagen: 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni: kaarten maken met Melinda.
Aanvang: 14.00 uur
Als u hiervoor belangstelling heeft neem dan contact op met Melinda
Telefoon: +31(0)649688541
Nieuwe activiteit:
Gezellig even bijkletsen met gratis koffie en wat lekkers op de:
donderdagen van: 3 juni, 10 juni, 17 juni en 24 juni met Ton
van 10.00 tot 11.30 uur

Betalingsverzoek contributie 2021

Ter herinnering:
We hebben alle begrip dat u in deze coronatijd en beperkte bewegingsvrijheid met als gevolg beperkte activiteiten u bent vergeten de contributie 2021 over te maken.
Maar als de versoepelingen zich doorzetten willen we graag zo snel mogelijk de activiteiten weer op
starten en dat brengt kosten met zich mee. Ook heeft de gemeente aangegeven om met de ouderenbonden in gesprek te willen over het tot nu toe verlenen van subsidie. Gesprek staat 31 mei op de
agenda . In mei hebben we voor de leden 3 extra ochtenden gehad om cash te kunnen betalen. Hiervan
hebben slechts 6 leden gebruik gemaakt. Als u dit ontschoten is willen we in juni tijdens nog 2 ochtenden u in de gelegenheid stellen om cash te betalen.
Dat kan op donderdag 3 en donderdag 10 juni tussen 10.00 en 11.30 uur in het Trefpunt.
De contributie voor het lidmaatschap van ANSV bedraagt € 20,00 per persoon. Is uw echtgenoot/
partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen.
VOORKEUR: Overmaken op bankrekeningnummer: NL 14 INGB 0007 090 565, t.n.v. ANSV
Noordwijk, onder vermelding van: uw lidmaatschapsnummer, contributie 2021 en uw naam.
Heeft u inmiddels al betaald, hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Jan Hoek, penningmeester a.i.
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