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INFORMATIEBULLETIN FASv  16 augustus 2017 

De ANBO intimideert oud ANBO-leden  
Eerder berichtte het bestuur over een ANBO-brief waarin voormalige leden worden opgeroepen om 
opnieuw lid van deze vereniging te worden. Alleen dan behouden ze de premiekorting bij hun 
zorgverzekeraar.   
Het FASv-bestuur wees de ANBO op de onjuiste inhoudelijke informatie en het intimiderend karakter 
van de brief. Feit: leden die lid zijn van verenigingen die zijn aangesloten bij de FASv, kunnen bij veel 
zorgverzekeraars premiekorting krijgen. 
De ANBO vond hun brief leuke en wervende en ziet geen aanleiding op de inhoud te reageren.  
De reactie van de ANBO is teleurstellend. Vooralsnog neemt het bestuur geen verdere actie. 
De zorgverzekeraars waarmee de FASv een cont(r)act heeft, werden geïnformeerd en benaderd met 
de vraag of zij in 2018 een contract met de FASv voortzetten. 
In oktober 2017 zullen de details over de hoogte van de premie bekend worden.  
 
Premiekorting zorgverzekeringen, ook in 2018 
De meeste zorgverzekeraars verlengen hun contract met de FASv in 2018.  
Het betreft: De Friesland; Salland; via Thoma Assurantie Adviseurs: ONVZ, Delta Lloyd en Ohra; 
Univé; VGZ; Zorg en Zekerheid. 
CZ kan pas in september a.s. uitsluitsel geven. 
De korting 2017 van Avero Achmea liep via Thoma Assurantie Adviseurs. Avero Achmea overweegt 
om in 2018 geen premiekorting meer geven. Nader overleg vindt plaats via de Thomagroep. Ook naar 
een alternatieve oplossing wordt gezocht. 
Het Zilveren Kruis wil ook in 2018 geen contract met de FASv afsluiten. Het ‘oude’ contract - via de 
NBvON - blijft wel in 2018 gehandhaafd. 
Menzis. Individuele verzekerden kunnen – net als in 2017 – ook in 2018 premiekorting krijgen bij 
Menzis. Dat gebeurt via het collectief via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich 
jaarlijks schriftelijk bij PMA in te schrijven. E-mail: klantenservice@pma.info. Website: 
www.pma.info/zorgverzekering 2017. Voor nadere informatie: Tel.: 0180-320264. 
 
Zorgverzekeraars checken of hun verzekerden recht hebben op premiekorting.  
Zorgverzekeraars kunnen bij ouderenorganisaties checken of verzekerden wel recht hebben op 
premiekorting. Verzekerden maakten niet in alle gevallen bij hun zorgverzekeraar bekend dat zij van 
ouderenorganisatie zijn gewisseld. Mocht dit ook bij uw leden het geval zijn, dan is het raadzaam om 
hen te adviseren die wisseling van lidmaatschap aan de verzekeraar door te geven. Het kan onnodig 
onheil voorkomen.  
 

Het kiezen van een nieuw bestuur op 29 november 2017 
Op 29 november a.s. zal de Federatieraad het nieuwe bestuur benoemen. Tot aan die benoeming blijft 
het interim-bestuur in functie. 
 

Beleidsplan 2018 – 2022 
Eind 2017 heeft de FASv een Federatieraad en een nieuw bestuur. Bij een landelijke organisatie als de 
FASv hoort een meerjaren Beleidsplan. Taak van het interim-bestuur is om een aanzet voor het 
Beleidsplan 2018-2022 op te stellen. Het streven is om die aanzet in oktober 2017 gereed te hebben. 
De Federatieraad is eindverantwoordelijke voor het uiteindelijke Beleidsplan. 
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Per 1 januari 2018 gratis gebruik van de Ledenadministratie FASv 

De Ledenadministratie is jaren geleden ontwikkeld door de NBvON, de ‘eigenaar’ van dit systeem. 
Leden konden voor een gering bedrag van dit systeem gebruikmaken. 
De FASv heeft onlangs de Ledenadministratie van de NBvON overgenomen. En omdat het ook voor de 
FASv belangrijk is dat zoveel mogelijk leden eenzelfde systeem gebruiken, wordt de 
Ledenadministratie vanaf 1 januari 2018 gratis aangeboden.  
 

PostNL en de toegankelijkheid van brievenbussen 
PostNL wil uit kostenoogpunt het aantal brievenbussen terugbrengen. Het effect is dat ook ouderen 
meer moeite moeten doen om hun papieren brief te laten bezorgen. Een slechte zaak voor kwetsbaren 
vindt de FASv. In de regio Zuid-Holland heeft Federatieraadslid Peter Dobbe aan een onderzoek van 
PostNL meegedaan en zijn standpunt duidelijk gemaakt. 
 

Advertentie in bijlage Trouw 

In september a.s. komt Trouw uit met de bijlage ‘Generaties zorgen voor elkaar’. Hoewel niet iedereen 
een Trouw-lezer is, plaatst de FASv een advertentie in die bijlage om meer naamsbekendheid te 
krijgen. Een digitale versie van de bijlage krijgt u te zijner tijd toegestuurd. 
 

Belastingen 
Een pilot in Oost-Nederland ontwikkelt een eigen FASv-cursus. Interim-bestuurder, Erik Triemstra, 
bezocht onlangs een bijeenkomst. In september a.s. is mogelijk meer te zeggen over de 
ontwikkelingen. 
 

Kortingsacties 
In september a.s. heeft het interim-bestuur een overleg met organisaties die kortingen kunnen 
aanbieden. In een volgende Nieuwsbrief hoort u het resultaat.  
 

Overleg FASv met de NVOG 
In september a.s. vindt er ook overleg plaats met de NVOG. Het interim-bestuur pleit voor meer 
naamsbekendheid via de NVOG. Bestuurders van de FASv participeren inmiddels in gremia van de 
NVOG.  
 
Koos Graniewski,  
interim-secretaris FASv 
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