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NIEUWSBRIEF 1e kwartaal 2017
* Er zal moeten worden gezocht in de provincie Groningen.
- naar een nieuwe secretaris voor CDA Senioren
- naar een nieuw bestuurslid en landelijke vertegenwoordiger voor CDA Senioren.
* CDA-actviteiten in februari en maart 2017
* Woensdag 15 maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen
* Is ons zorgstelsel toe aan een grondige renovatie?

Eerst het belangrijkste nieuws want er zal moeten worden gezocht in de
provincie Groningen en wel naar:
- Een nieuwe secretaris.
Secretaris van de CDA Senioren mevrouw M.H.van der Kramer ziet zich
om gezondheidsredenen genoodzaakt haar jarenlang vervulde functie
neer te moeten leggen. Het bestuur van CDA Senioren heeft hiervoor
volledig begrip.
Mevrouw van der Kramer heeft het secretariaat altijd met veel plezier
vervuld, maar nu is de eer aan een lid (m/v ) uit de provincie Groningen
haar taak over te nemen. Hebt u belangstelling voor dit mooie werk,
neem dan contact met haar op, zij kan u precies vertellen wat de
functie inhoud en wat er van u verwacht wordt.
U kunt bellen met het telefoonnummer 050 – 5256049.
Twee voorwaarden voor alle duidelijkheid:
1.De kandidaat moet in elk geval de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben.
2.De kandidaat moet goed kunnen samenwerken.
en verder zoeken naar:
_ Een nieuw bestuurslid en landelijk vertegenwoordiger gezocht.
De heer Bernard van Geuns is momenteel lid van het CDA bestuur van
de provincie Groningen. Daarnaast is hij lid van het landelijk CDA
Senioren Platform.

2.
De heer van Geuns heeft te kennen gegeven beide functies per 30 juni
2017 te willen beëindigen.
Jarenlang is hij werkzaam geweest in het bestuur van CDA Senioren van
de provincie Groningen en een geruime tijd ook in het provinciaal CDA
bestuur en heeft hij landelijk zijn steentje bij gedragen in het landelijk
Senioren Platform in Den Haag.
Hij staat zijn mannetje maar aan alle goede dingen komt een eind.
Het bestuur van de CDA Senioren zoekt voor Bernard van Geuns een
nieuwe vertegenwoordiger voor de genoemde functies. Voelt u voor de
overname van zijn mooie taak in het CDA bel hem dan op zijn
telefoonnummer 050 – 5.777.544 of 06.50 402 725. Bernard kan u alles
vertellen over zijn over te nemen taak.
 CDA – activiteiten in de maanden februari en maart.
- U kunt u aanmelden voor een training ledenwerving onder het
motto CDA Scholing bij scholingsconsulent mevrouw Annelien de
Winter email: a.dewinter@planet.nl. De training is van 16.30 – 20.00
uur op vrijdag 3 februari in Hotel Faber, Veningastraat 123 in
Hoogezand.
- Op woensdag 8 februari is er in het Martini Plaza te Groningen van
14.00 tot 17.00 uur het Noordelijk lijsttrekkersdebat, georganiseerd
door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Het zal
een omstreden debat kunnen worden, dus er naar toe.
- Op vrijdag 10 februari is er in Hotel Faber Veningastraat 123 in
Hoogezand CDA Scholing: DEBATTRAINING, sta sterker in het
raadsdebat. Info/aanmelding bij mevrouw A. de Winter,
scholingsconsulente. Email: a.de winter@planet.nl
- Op 15 maart 2017 mag u naar de stembus voor de Tweede
Kamerverkiezingen. GA STEMMEN!!
- Op de vrijdag na de verkiezingen dus 17 maart is er een Workshop
Training,
werving
en
selectie
gemeenteraadsleden.Voor
afdelingsbestuurders
info/aanmelding
bij
eerdergenoemde
scholingsconsulente mw. de Winter.
 Woensdag 15 maart 2017 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN!!
Op 15 maart 2017 gaan we met z’n allen naar de stembus en kiezen we
waar we naar toe willen met ons land. Het CDA kiest voor een ander
Nederland. Een beter Nederland. Een Nederland waar we ( weer ) trots
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Op kunnen zijn en waar we met vertrouwen naar de toekomst kunnen
kijken.
Er is een verkiezingsprogramma met duidelijke keuzes voor een beter
Nederland, waarin een fundamentele analyse van wat er vanuit onze
Christendemocratische visie op de samenleving mis gaat, beter kan of
anders moet. Dat zijn de grote keuzes die wij maken voor het land dat
we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Uw buren en vrienden willen dit misschien ook weten, het gaat ook om
hun toekomst. Dus vertellen. Uiteraard zelf gaan stemmen!
 Is ons zorgstelsel toe aan een grondige renovatie?
Er is een advies met goede voorzetten voor het herstel (renovatie) van
ons zorgstelsel bij de provinciale CDA Senioren binnen gekomen.
Het is geschreven door een trouw CDA lid, gehonoreerd met een
gouden speld.
Het voert in deze Nieuwsbrief te ver om hierop uitvoerig in te gaan,
maar één onderdeel viel bij lezing heel duidelijk op en is belangrijk
genoeg om te weten.
In de ogen van de CDA Senioren zit er duidelijk iets scheef als u het
verdere leest. U hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
In het CDA Verkiezingsprogramma hierover ook niets gevonden,
daarom hier vermeld.
Waar gaat het om?
Het gaat om de solidariteitsgedachte bij het nagaan van de
heffingsgrenzen van premies voor de Zorgverzekeringswet en de Wet
Langdurige Zorg. ( Zvw en Wlz)
Het maximum inkomen waarover een bijdrage van 4.85% voor de Zvwbijdrage wordt gevraagd is gesteld op een inkomen van €. 51.976, dus
maximaal €. 2.521. per jaar. De bijdrage voor de Wlz is bepaald op
9,65% over een maximum inkomen van, schrikt u niet €. 33.589, dat is
een premie van €. 3.241. per jaar. De midden- en hogere inkomens
blijven hiermee volledig buiten schot. Dit is u verkocht als een solidaire
toerekening, maar dat is het niet. Het is een omgekeerde solidariteit.
Iemand met een verzamel inkomen van € 100.000. of hoger betaald dus
maximaal een bedrag van €. 5.762. per jaar en iemand met een
verzamelinkomen van €. 33.589. ook €. 5.762. Het bestuur van CDA
Senioren heeft haar landelijke vertegenwoordigers hierover bericht
gezonden.
Groningen, januari 2017.

