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Van de voorzitter
 
Wat moet ik ervan zeggen? Het seizoen van de OSC en de SHC is weer begonnen. Voor de OSC
betekende dat een Algemene Ledenvergadering. Die was noodzakelijk om de Statuten aan te
passen, als gevolg van een nieuwe wet. Die aanpassingen geven u de mogelijkheid om
elektronisch deel te nemen aan vergaderingen. Daarnaast krijgt u meer te zeggen over te
benoemen nieuwe bestuursleden.
Helaas viel de opkomst tegen. De Statuten zeggen, dat 2/3 van de leden aanwezig moet zijn en
van die 2/3 moet dan weer 2/3 instemmen met de wijzigingen. Nu waren er 12 leden en dat is
geen 2/3.Dus komt er een volgende vergadering, op dinsdag 8 november a.s. En wettelijk - ik
verzin het niet - maakt het dan niet uit hoeveel leden er zijn. Als de helft plus 1 dan instemt, zijn
de Statuten gewijzigd. Raar maar waar.
 
Ik kan van alles bedenken waarom u er niet was:
- u hebt alle vertrouwen in het bestuur en neemt aan dat alles goed is voorbereid;
- u hebt het niet zo op Statuten en denkt: 'het zal wel';
- u bent geen lid van onze vereniging geworden om over Statuten te praten;
- u kunt nooit op woensdagmiddag;
- u hebt alle vertrouwen in het oordeel van de leden die wel komen;
- u denkt dat ...
Vertel ons wat u denkt, wat u wilt, wat wij moeten doen, wat u wilt doen.
 
De Zomerschool was een succes en een minder succes. Alles met uitjes was oké en voor de rest
was er weinig animo. De Ledenvergadering van 28 september jl. heeft besloten om ook volgend
jaar weer een Zomerschool te organiseren, met meer uitjes en minder andere activiteiten.           
Wij, het bestuur en de aanwezige leden tijdens deze Ledenvergadering, hebben ingestemd met de
nieuwe opzet.
 
Max Meiboom



                                                    uitnodiging 
                                                                                                                                
                                                            voor de
                                           Algemene Ledenvergadering
                                                             van de
                       Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel
 
                                       8 november 2022, aanvang: 14.00 uur
                     Locatie: Valeriusrondeel 607, 2902 CG Capelle aan den IJssel
 
 
    Agenda
 
1. Opening
 
2. Mededelingen
 
3. Aanpassen Statuten*
 
4. Begroting 2023 (incl. vaststellen contributie 2023)
 
5. Rondvraag
 
6. Sluiting
 
*De Statuten zijn reeds in uw bezit. Deze werden meegezonden met het
Nieuwsbulletin van augustus 2022. Gelieve deze mee te nemen.                                
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Begroting

OSC progn 2022 progn 2023

Huur ruimte 4954,00 3480,00

Warmte afrek. 180,00 400,00  

Electra 180,00 200,00

Schoonmaak 240,00 400,00

Onderh. ruimte 137,00 150,00

Koffie en thee 10,00 25,00

Bestuurskosten 95,00 120,00

Jaar vergadering 150,00 100,00

Folders  samen met SHC 180,00

Kosten nieuwsbrief 1.200,00 1.252,00  

Kantoor artikelen 100,00 100,00

Postzegels 360,00 240,00

Verzekeringen 296,00 296,00

E factuur 261,00 261,00

Telefoon kst 60,00 60,00

afdracht  aan  FASV 1.400,00 0,00

AVG 112,00 112,00

Bank kosten 250,00 250,00

Scootmobiel 200,00 100,00

Zomerschool 800,00 1.000,00

Zie ook nieuwe activit. 0,00 0,00

Totale uitgaven 10.985,00 8.726,00

leden geld -3.400,00 -6.800,00

Verh Valerius aan   SHC -1.200,00 -1.200,00

Verhuur valerius

Verhuur aan kerk -200,00 -250,00

Losse verhuur 0

SHC nieuwsbr -600,00 -600,00

extra giften

Totaal Inkomsten -5.400,00 -8.850,00

Totaal resultaat 5.585,00 -124,00

verlies

 

 

leden contributie

320 20 6400

40 10 400

6800
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 28 september
2022 om 14.00 uur in Buurthuis De Wel te Capelle aan den IJssel
 
Aanwezig: 15 leden inclusief het bestuur, vertegenwoordigd door Max Meiboom,voorzitter, Walter
Schoemaker, penningmeester en secretaris a.i. en P. Rutten, notuliste.
 
1.Opening
De voorzitter, Max Meiboom, opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
 
mededelingen
De voorzitter deelt mede dat Frits Hartman, bestuurslid, bericht van verhindering heeft gegeven.  
 
2. notulen Algemene Ledenvergadering dd. 11 mei 2022
correctie: in de tekst wordt onder punt 3. gesproken over dat er in september nog een aanpassing
van het Huishoudelijk Reglement nodig zou zijn. Dit is niet juist. Dit heeft betrekking op de
Statuten.
Aangezien niemand opmerkingen heeft naar aanleiding van de notulen, worden deze
goedgekeurd.
 
3. verslag Kascommissie 
De heer Kok, lid van de Kascommissie, heeft geen aanvullingen en geen opmerkingen n.a.v. het
financiële jaarverslag. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur décharge te
verlenen voor het gevoerde beleid. De ledenvergadering neemt het advies over.
 
4. vaststelling wijziging Statuten i.v.m. WBTR
De voorzitter legt uit dat de Statuten melden dat over wijzigingen uitsluitend kan worden besloten
als 2/3 van het aantal leden aanwezig is, waarvan dan ook weer 2/3 het met de voorgestelde
wijzigingen eens moet zijn. Wij kunnen dus vandaag de Statuten niet behandelen. Een tweede
Algemene Ledenvergadering wordt derhalve uitgeschreven voor dinsdag 8 november a.s. om
14.00 uur. Locatie: ons eigen onderkomen aan het Valeriusrondeel. Bij zo’n tweede
vergadering is een 2/3 meerderheid niet nodig. Dan zullen als agendapunten ook behandeld
worden: de vaststelling van de contributie voor 2023 en de begroting 2023.
Uit de zaal komen geen vragen over de wijziging van de Statuten. De voorzitter licht toe dat de
aanpassingen het gevolg zijn van een wet, die door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen:
de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze wet is op 1 juli 2021 ingegaan.
Vanaf die datum heeft ons bestuur zich ook aan de geldende regels gehouden. De wijzigingen in
de Statuten zijn uitvoerig doorgenomen met de notaris. Deze ging uiteraard akkoord.                 
   
5. toekomst Zomerschool 
Walter Schoemaker, lid van de Zomerschool commissie, licht toe dat het dit jaar een succes was;
vooral de uitstapjes waren in trek. Alleen de deelname aan activiteiten als schilderen, olifanten
beschilderen, etc. was minimaal. Dit was niet rendabel. De dagtripjes waren wel goed in trek. Er
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gingen ca. 45 leden mee, die dan wel soms inschreven voor 7 verschillende uitstapjes. Die
uitstapjes willen wij dus ook volgend jaar continueren. Het plan is om volgende zomer gedurende
3 weken elke week 2 uitstapjes te organiseren. Een positief neveneffect is dat wij aan de
Zomerschool 15 nieuwe leden hebben overgehouden. Walter vraagt de leden om suggesties voor
uitstapjes. Na het organiseren ervan gedurende jaren, heeft de Zomerschool commissie geen
nieuwe ideeën meer.
Max Meiboom merkt nog op dat de Zomerschool bedoeld was voor de periode dat Capelle
uitgestorven was i.v.m. vakantie en de kinderen ook weg waren. Dat blijft met een periode van 3
weken redelijk overeind. Hopelijk krijgen wij volgend jaar wel subsidie van de Gemeente. Dit jaar
waren we laat met indienen, omdat het vanwege corona lang niet zeker was of het doorgang zou
kunnen vinden. Toen wij een subsidieverzoek indienden, bleek de pot leeg te zijn. Gelukkig heeft
Walter nog een bron uit Amsterdam kunnen aanboren, die een aanzienlijk bedrag heeft
bijgedragen.
De heer Kok heeft aangeboden de ideeën die hij heeft voor de Zomerschool met ons te delen.
 
6. lidmaatschap FASv
De voorzitter legt uit dat wij aan FASv een brief hebben geschreven met een aantal vragen, o.m.
of wij de notulen van de Federatieraad mochten inzien. Ook hebben wij ons ongenoegen
uitgesproken over het feit dat er geen agenda werd toegestuurd voor de Federatieraad-
vergaderingen. Het heeft weinig zin om zonder agenda constructief te vergaderen. Daarom zijn
wij ook niet gegaan. Ook wachten wij al lang op antwoord op onze vraag waarom de contributie
niet – zoals toegezegd – na aansluiting bij de Koepel Gepensioneerden is verlaagd. Daar is weinig
van terecht gekomen: hij werd juist verhoogd.  Dit punt heeft de voorzitter ook besproken met de
notaris. Deze adviseerde bezwaar te maken tegen de hoogte van de huidige contributie. Wij
moeten nog 2 jaar betalen, hetgeen neerkomt op ca. 2.500 Euro per jaar. Toen wij ons bij FASv
aansloten, was dat vooral omdat onze leden een korting op de premie ziektekostenverzekering
konden krijgen. De Tweede Kamer heeft echter besloten dat deze korting moet vervallen. Wat nu
nog rest is dat u via de website van FASv bepaalde zaken met korting kunt aanschaffen. Navraag
leert echter dat daarvan zeer weinig gebruik gemaakt wordt. De laatste tijd speelt de discussie
over de nieuwe Pensioenwet, waartegen veel organisaties hebben geprotesteerd. FASv heeft
echter geen protest aangetekend.   
Het bestuur stelt derhalve voor, ons lidmaatschap bij FASv vóór 1 december a.s. op te zeggen. De
heer Van der Toorn vraagt of er andere ouderenorganisaties zijn waarbij wij ons kunnen
aansluiten. De voorzitter antwoordt dat er nog zijn: KBO, PCOB en Anbo. Het probleem bij Anbo
was dat deze de lokale afdelingen wilde opheffen. Activiteiten zouden op een andere wijze worden
georganiseerd, waarvan niets terecht gekomen is. Het aantal activiteiten in Capelle is nul.
Mevrouw Jegerings vraagt wat wij gaan missen aan FASv. Het antwoord is: niets. Op onze brief
van voor de zomer hebben wij de reactie gekregen dat hierop in oktober zou worden terug
gekomen. Het zou kunnen dat zij schrikken van onze opzegging en alsnog een programma
optuigen. Dan zullen wij ons alsnog beraden. De voorzitter legt uit dat FASv juist in coronatijd
voor de ouderen iets had kunnen betekenen door activiteiten te organiseren die wel toegestaan
waren. Dan hadden wij die kunnen overnemen. Wij hebben dat geschreven en aangeboden
daarbij te helpen.De heer Van der Toorn vraagt of andere verenigingen ook zulke slechte
ervaringen hebben met FASv. Max Meiboom antwoordt dat hij met name weet dat Noord-Drenthe,
Noord-Brabant en Zeeland al afgehaakt hebben en dat bij andere verenigingen het ongenoegen
ook groot is. Het bestuur van FASv is ook onvolledig. Er is door hen een poging gedaan Max
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Meiboom voor het bestuur te interesseren, maar op vragen van hem kwam weer geen reactie.
Uit de zaal komen diverse reacties om op te zeggen. Fred Huijbregts vraagt of hij goed begrepen
heeft dat wij nog 2 jaar contributie verschuldigd zijn. Walter antwoordt dat dit klopt, omdat wij
nooit een factuur ontvangen hebben.                            
De vergadering besluit unaniem het lidmaatschap van FASv op te zeggen.
 
7. rondvraag
Mevrouw Van den Berg verzoekt om toezending van het Nieuwsbulletin per post. Zij krijgt het ook
niet digitaal. Walter vraagt om haar gegevens.
 
8. sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.30 uur en dankt de
aanwezigen voor hun komst en spreekt de hoop uit iedereen op 8 november opnieuw te zien voor
de tweede Algemene Ledenvergadering.

Colofon
 
Het OSC Nieuwsbulletin is een uitgave van de
Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle a/d
IJssel. 
 
Bestuur
M. Meiboom, voorzitter
W. Schoemaker, penningmeester en
waarnemend secretaris
F. Hartman, bestuurslid
 
Verenigingsadres
Merellaan 215, 2903 GE Capelle a/d IJssel
tel.: 0900-450 30 40
email: osc.secr@gmail.com
website: www.hulpdienstcapelle.nl
KvK nr: 64505499
IBAN: NL58 INGB 0007 116157
 
Het OSC Nieuwsbulletin wordt per email
verzonden aan de leden van de OSC. Voor
degenen die daaraan de voorkeur geven, wordt
een versie op papier uitgebracht.
Redactie: Petra Rutten, Martin van der Hilst en
Joop Klaver.
Redactie-adres: redactie.osc@gmail.com

Inzenden kopij
 
Wilt u reageren op een artikel uit het
Nieuwsbulletin of heeft u een verslag gemaakt
van één van de activiteiten van de OSC? Stuur
dan uw kopij in, eventueel met foto's en/of
illustraties, aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, mailadres:
redactie.OC@gmail.com
Per post mag ook, dan aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, Merellaan 215,
2903 GE Capelle a/ IJssel.
Bij voldoende ruimte en geschiktheid zullen wij
het graag plaatsen.
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Bestrijd de inflatie met deze27 bespaartips

Afgelopen maand steeg de inflatie met bijna
125%. Dat is sinds de jaren '70 niet meer
gebeurd. Brandstoffen en energie zijn veel
duurder geworden, maar ook de boodschappen
slaan een steeds dikkere deuk in de
portemonnee. Voor wie nog rond wil komen, zit
er maar één ding op: besparen. Deze 27 tips
van het Belgische Knack helpen daarbij.
 
Draai de thermostaat wat lager
Het is eenvoudig en misschien hebt u het al
gedaan, maar met elke graad dat u de
kamertemperatuur verlaagt, bespaart u 7% op
uw gasverbruik. Binnen met een dikke trui
rondlopen is geen schande, onder een dekentje
naar televisie kijken is knus en gezellig.
 
Douche minder lang
U hebt al een waterbesparende douchekop?
Prima, maar een gemiddeld huishouden dat
altijd 5 minuten doucht in plaats 9 minuten
bespaart op jaarbasis meer dan 15.000 liter
warm water en 60 m3 gas. Een timer of een
zandloper helpt u daarbij.
 
Ventileer voldoende, zeker als het buiten
kouder is
Klinkt misschien tegenstrijdig, maar door te
ventileren is er minder vocht in huis en droge
lucht warmt sneller op dan vochtige lucht.
Ventileer als u kookt of was ophangt. Zo
voorkomt u ook schimmelvorming.
 
Radiatorfolie
Daarmee wordt de warmte de kamer in

gestuurd in plaats van in de muur. Aanbrengen
is niet moeilijk, meer dan een schaar en wat tijd
heeft u vaak niet nodig.
 
Tochtstrip
Het dichtmaken van alle naden en spleten in
een gemiddeld huis bespaart al snel 70 m3 gas
per jaar, dat is snel meer dan € 100.
 
Probeer eens wat anders in de super
Volgens het Belgische Test-Aankoop bespaart u
gemiddeld 45 procent door over te stappen van
een A-merk naar een voordeliger huismerk.
 
Koop een regenton
Besproei in de zomer uw tuin niet met
drinkwater, maar met regenwater. Zo bespaart
u honderden liters water per jaar.
 
Vervang alle gloei- en halogeenlampen
door ledlampen
Een ledlamp is wel duurder in aanschaf, maar
gaat langer mee en slurpt minder elektriciteit.
Op lange termijn spaart u zo geld uit. En er
komen steeds meer led-oplossingen,
bijvoorbeeld ook voor Tl-buizen is er
tegenwoordig een led-alternatief.
 
Neem liever een douche dan een bad
Zo verbruikt u niet alleen minder water, maar
het water hoeft ook minder lang op te warmen
en dus bespaart u ook nog energie.
 
Maak een boodschappenlijstje en houd u
daaraan
Met een boodschappenlijstje koopt u minder
zaken die u niet nodig hebt en vergeet u
minder dingen te kopen die u wél nodig hebt.
 
Schakel de oven op tijd uit
En maak handig gebruik van de restwarmte.
Want een klassieke oven verbruikt twee keer
zoveel als een microwave.
 
Vul de vriezer
Vaak is de diepvriezer niet volledig gevuld.
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Stapel hem zo vol mogelijk, bijvoorbeeld met
flessen water (let op dat ze niet barsten bij het
invriezen). Die geleiden de koude goed en zo
verbruikt uw diepvriezer minder energie.
 
Kook altijd met deksels op de pannen
De gaartijd en dus het energieverbruik zal
driemaal minder zijn. Kook met zo weinig
mogelijk water. Zorg ervoor dat uw potten en
pannen juist groot genoeg zijn voor de portie
die u wilt bereiden en voor de grootte van de
kookplaat. TV-Kok tipt Pierre Wind geeft ook de
tip om het gas eerder uit de draaien en de
groente daarna nog 10-15 minuutjes in de pan
in het hete water te laten voor een heerlijk
beetgaar resultaat. Een snelkookpan gaat niet
alleen sneller maar bespaart ook tot 70 procent
energie.
 
Doe de hypotheekcheck
De woningprijzen zijn sterk gestegen en dat kan
betekenen dat u ten onrechte te veel betaalt
voor de hypotheek. Of dat het een goed
moment is om de hypotheek over te sluiten.
Doe dus de hypotheekcheck, want op die
kostenpost kunt u wellicht fors besparen.
 
Zet elektrische apparaten altijd helemaal
uit
Of beter nog: trek de stekker uit. Een computer
of televisie op stand-by, laders van
smartphones of een elektrische tandenborstel
die in het stopcontact blijft steken: het zijn
sluipverbruikers die zomaar € 100 per jaar
gebruiken.
 
Spaar uw afwas op
Was maar één keer per dag af. Vaat in de
vaatwasser verbruikt twee tot drie keer meer
energie dan vaat die met de hand wordt
afgewassen. Met de hand doet u dat
natuurlijk niet onder stromend water.
 
Ontdooi uw diepvriezer
Want die werkt pas optimaal als u regelmatig
het aangekoekte ijs weghaalt. Een ijslaagje van

meer dan 2 mm op het vrieselement zou goed
zijn voor 10% meer stroom verbruik. Zorg ook
dat het deurrubber goed afsluit en zet de
vriezer niet te koud, -18° Celsius is voldoende.
 
Gebruik de droogtrommel minder
Hang uw was te drogen aan een waslijn of op
een droogrek. Volgens het Nibud bespaart u
€ 30 als u de helft van de was buiten laat
drogen.
 
Koop in het juiste seizoen
Ze zijn er nog steeds: aardbeien, maar best
prijzig. Koop aardbeien en andere groente en
fruit in het juiste seizoen. Lokaal geteelde
producten op het juiste moment zijn niet alleen
vaak het goedkoopst, maar meestal ook het
lekkerst.
 
Koop tweedehands
Er zijn veel tweedehandswinkels en -sites zoals
Vinted waar u een leuke jas of trui kunt kopen
én verkopen. Tuinmeubels, kasten, fietsen: écht
alles is voor een prikkie tweedehands te krijgen
bij de kringloop of op Marktplaats.
 
Spaar uw kleingeld
Steek al uw losse muntjes (en nu en dan ook
eens een munt van € 1 of € 2) in een spaarpot.
U zult verbaasd zijn hoe snel het bedrag
oploopt zonder dat u daar veel moeite voor
hoeft te doen.
 
Leg een voorraadkast aan
Koop lang houdbare producten in de
aanbieding, denk aan toiletpapier, huishoudrol,
waspoeder, zeep, tandpasta, droge pasta,
tomaten in blik, enzoverder. Niet alleen is dat
goedkoop, het is ook handig om in huis te
hebben.
 
Doe niet mee en wacht af
Kerstspullen niet vόόr 25 december, maar erna
en paaseitjes na de 2e paasdag scheelt heel
veel euro's. Gewoon en kwestie van even
afwachten, tot ze van deze voorraad af willen.
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Laat niets over datum gaan
Goedkoop boodschappen doen, maar dan toch
nog eten weggooien is zonde. Organiseer uw
koelkast en maak een plankje vrij voor restjes,
geopende producten of waren met een korte
houdbaarheidsdatum die dus bij voorrang
gebruikt moeten worden. En een volle vriezer is
je beste vriend!
 
Controleer de betaalrekening
Dat kan makkelijk via de bankapp of online
bankieren. Zo weet u wat u uitgeeft en wat er
binnenkomt. En zo zorgt u er altijd voor dat u
niet in het rood staat, want daar betaalt u rente
op. En betaal ook altijd uw rekeningen op tijd,
zo mijdt u extra kosten.
 

Wees ontrouw
Trouw wordt niet beloond in geldzaken.
Controleer jaarlijks of u nog bij de juiste gas-
en elektriciteitsleverancier zit. Is uw
abonnement voor kabel, telefoon en internet
nog altijd het beste? Er zijn talloze sites die u
helpen met vergelijken en overstappen kan u
veel geld opleveren.
 
Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief
Met iedere maand gratis bespaar- en andere
geldtips, https://www.plusonline.nl/nieuwsbrief
Bron: Auteur Erik Bogaards
 

cultureel programma VanCappellenhuis, gelegen aan deDorpsstraat 165, Capelle a/d IJssel.
(Boekingen via www.vancappellenhuis.nl)
 
NOVEMBER
zondag 6 november, 15.00-17.00 u: 
MARE NOTURNA (+ CD-presentatie) 
met het Tiago Lagiera Trio, met Tiago
Lagiera (gitaar), Matheus Nicolaiewsky
(basgitaar) en Kiko Freitas of Tim Hennekes
(drums)
zaterdag 12 november, 20.00-21.30 u: 
AMANDA BACK ON TOUR,         
een romantisch componistenverhaal met
lichtbeelden, door Ensemble Storytelling, met
Huib Ramaer (verteller), Eva Stegeman (viool),
Tobias Borsboom (piano)
donderdag 17 november, 20.00-22.00
u: DAPHNE DECKERS, i.h.k.v. Nederland
Leest   
Als schrijfster van populaire kinderboeken,
romans, opvoedboeken, columns, maar ook
actrice, tv-presentator, etc. zal Daphne Deckers
voor een bijzondere avond weten te zorgen!

vrijdag 18 november, 20.00-22.00 u:     
5 TOPTALENTEN - 2 ROMANTISCHE
STRIJKKWINTETTEN met Lana Trimmer
(viool), Tobias Straub (viool), Viola Innocenti
(altviool), Mar Bonet Silvestre (cello) en Silvia
Gallego Sánchez (contrabas)
zaterdag 26 november, 20.00-22.00 u: 
CARMEN GOMES INC. met Carmen Gomes
(vocals), Folke Tettero (gitaar), Peter Bjornild
(bas) en Bert Kamsteeg (drums). Carmen
Gomes Inc. draait om 4 muzikanten die een
perfecte melange zoeken van individuele
expressie en harmonieus samenspel, die
begrijpen dat er uiteindelijk maar één de baas
is. En dat is het lied.       
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Aan Tafel in de Vijverhof
 
Ook op vrijdag 12 augustus jl. hebben we weer heerlijk gegeten in de Vijverhof.
 
Dit jaar is er voor ons nog één keer een 'Aan Tafel' gepland. Dat is het Kerstdiner.                       
Dit diner vindt plaats op vrijdag 16 december. Het diner van vrijdag 9 december vervalt.
 
Het Kerstdiner heeft meer dan drie gangen en is wat luxer dan een gewoon diner.
De prijs was bij het schrijven van dit stukje nog niet precies bekend. Het zal waarschijnlijk
schommelen tussen € 15,= en € 17,=, exclusief drankjes.
 
De Plaza van de Vijverhof gaat open om ongeveer 17.00 uur. Het diner begint om 17.30 uur. Het
duurt wel langer dan de gewone diners. Het zal waarschijnlijk rond 20.30 uur afgelopen zijn.
Houdt u daar rekening mee als u vervoer aanvraagt bij de Hulpdienst
(telefoonnummer:  0900-450 30 40).
 
Meldt u zich bijtijds aan bij de Hulpdienst als u mee wilt dineren, ook via
telefoonnummer 0900-450 30 40. 
U kunt zich aanmelden vanaf maandag 28 november t/m vrijdag 2 december.
 
Contactpersoon voor dit diner is: Cock Jansen.
 
 
Anneke Boerkamp en Cock Jansen

vrijwilligersmiddag
 
De afgelopen jaren maakte corona het ons
onmogelijk, maar we hopen dit jaar weer in
december onze vrijwilligers in het zonnetje te
kunnen zetten. 
 
Op woensdag 14 december a.s., om 14.00
uur, worden onze trouwe vrijwilligers verwacht
in Buurtcentrum De Wel, Bongerd 2a in
Capelle a/d IJssel. 

 
Onder het genot van een hapje en een drankje
zullen dan, als blijk van waardering voor alle
inspanningen, de traditionele VVV-bonnen
worden verstrekt.
 
Alle vrijwilligers worden binnenkort
persoonlijk uitgenodigd.
 
Het Bestuur
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Prijsplafond energie definitief: hoger plafond voor stroom, tarieven 
omlaag. 
 

Het kabinet heeft een definitief prijsplafond voor gas en 
stroom voor consumenten vastgesteld. Voor gas gaat straks 
een maximumprijs van 1,45 euro per kubieke meter gelden 
en voor stroom maximaal 0,40 euro. Het prijsplafond geldt 
vanaf 1 januari 2023: voor november en december 

ontvangen huishoudens een vaste korting van 190 euro per maand op de 
energierekening, maakte het kabinet bekend. 
Het prijsplafond ligt lager dan de regeling waarmee het kabinet op Prinsjesdag 
kwam: in plaats van 1,50 euro voor een kubieke meter gas geldt er nu een 
maximum van 1,45 euro voor een kubieke meter gas. Voor stroom geldt een 
maximum van 0,40 euro per kWh in plaats van de oorspronkelijke 0,70 euro per 
kWh. 
 
Kosten van het prijsplafond 
Doordat het pakket soepeler is, vallen de maatregelen ook een stuk duurder uit: 
23,5 miljard euro als de prijzen op een vergelijkbaar niveau blijven, maar de 
regeling voor volgend jaar kan in het minst gunstige geval zelfs oplopen tot 40 
miljard euro. Het kabinet ging eerst uit van ongeveer 10 tot 15 miljard euro. 
 
De maatregelen op een rij: 
-In november en december krijgen huishoudens 190 euro per maand aan 
compensatie. Deze korting wordt door de energiemaatschappij waar je klant bent 
uitgekeerd. Wie een lage energierekening heeft, krijgt evengoed twee keer 190 
euro. 
-Tot een gemiddeld verbruik van 1200 m3 en 2900 kWh geldt een maximumprijs 
van respectievelijk 1,45 en 0,40 euro. 
-De maximumprijs die mensen betalen voor stroom daalt van 0,70 eurocent naar 
0,40 euro per kWh. Op die manier moeten ook mensen die geen gas meer 
verbruiken meeprofiteren van het prijsplafond. 
-Het maximumtarief voor gas daalt iets: van 1,50 euro naar 1,45 euro per m3. 
-Voor stroom geldt straks een hoger plafond dan oorspronkelijk de bedoeling was. 
In de eerdere plannen van het kabinet gold het prijsplafond tot een jaarlijks 
verbruik 2400 kWh stroom, maar dat is nu naar boven bijgesteld tot 2900 kWh. 
-Het kabinet onderzoekt nog wat de mogelijkheden zijn om mensen te helpen die 
gebruikmaken van blokverwarming. Daar is dus nog niks over bekend. 
 
Bron: ANP 
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U komt toch ook naar de 2e
Algemene Ledenvergadering op 8
november?
Wij rekenen op uw komst, om 14.00
uur in onze locatie Valeriusrondeel
607.

Stichting Hulpdienst

Capelle aan den IJssel
in samenwerking met 

OSC

Vervoer voor 50+

Telefooncirkels

Honden uitlaten

Computerondersteuning

Klusjes in huis

Administratieve ondersteuning

Belastingformulieren/Toeslagen

Grip op Geld

Boodschappen/Wandelen

Winkelen/Bezoekjes

Diensten Stichting Hulpdienst Capelle
Voor het geval u er nog niet van op de hoogte was of als u het vergeten was, volgt hieronder nog eens 

een opsomming van de diensten die de Hulpdienst Capelle te bieden heeft:

Meer informatie is te vinden op: www.hulpdienstcapelle.nl

Als u van de Hulpdienst gebruik wilt maken, dan belt u de telefoonwacht:

0900 4503040
(€ 0,05 per minuut)


