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Ledenbijeenkomst Noord: “bal der afwezigen” 
Door een communicatiestoornis binnen het afde-
lingsbestuur bleek de ledenbijeenkomst in Noord 
op dinsdag 29 april in “de Ark” het te moeten doen 
zonder de beoogde spreker en met slechts één ver-
tegenwoordiger van het afdelingsbestuur. Daardoor 
kwamen de tien aanwezige leden eigenlijk voor 
niets. Aan hen is hiervoor tijdens de bijeenkomst 
namens het bestuur excuus aangeboden. Gelukkig 
waren er geen boze gezichten en hebben de aanwe-
zigen met elkaar nog een uurtje heel Hollands “ge-
zellig verpoosd”. In het najaar is er nog een leden-
bijeenkomst in Noord, die het bestuur de kans biedt 
zijn reputatie in dat gebied weer op te waarderen.

Ledenbijeenkomst Zuid
Op dinsdag 27 mei is er vanaf 14.00 uur een ledenbij-
eenkomst in de Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 
560. Spreekster is mevrouw Meijer-van den Berg, 
oud-medewerker van de politie. Onderwerp: oude-
ren in veilige handen.

Dagtocht naar Museum Broekerveiling
Het bestuur probeert elk jaar een dagtocht te orga-
niseren. Vorig jaar bezochten we het Europarlement 
in Brussel. Dit jaar blijven we dichter bij huis: op 
dinsdag 23 september brengen we een bezoek aan 
het Museum Broekerveiling in Broek op Langedijk.
Het programma omvat een bezoek aan het muse-
um, een rondvaart door het Rijk der 1000 Eilanden 
en een actieve deelname aan een veiling bij afslag. U 
wordt onthaald met een kopje koffie en een Broeker-
bol, de lunch bestaat uit een Westfriese koffietafel.
De kosten bedragen € 42,50 per persoon. In eerste 
instantie zijn alleen Amsterdamse PCOB-leden toe-
gelaten. 
We vertrekken om 09.00 u vanaf de parkeerplaats bij 
station Amsterdam Amstel; op dezelfde plek wordt 
de dagtocht om 17.00 u afgesloten.
U kunt zich, bij voorkeur per mail, eventueel telefo-
nisch, tot 1 juli aanmelden bij Erik van Geijn, mail-
adres en telefoonnummer zie onderzijde van deze 
nieuwsbrief. Uw financiele bijdrage is welkom op 
rekening NL19 INGB 0004 4063 88, over te maken 
vóór 1 juli aanstaande.

Spreuk van de maand
Een goed begin is het halve werk, 

een goed einde maakt het compleet.



Ledenwerving
Het afdelingsbestuur doet een dringend beroep op u 
om eens rond te kijken in uw familie, vrienden of ken-
niskring om een lid te werven voor de PCOB.
Het verlies van leden door overlijden of verhuizing 
naar buiten is groter dan de aanwas van nieuwe leden.
Het ledenaantal blijft dalen, daarom worden wij als 
Amsterdamse PCOB in ons bestaansrecht bedreigd. 
Wij kunnen niet zonder uw hulp, vandaar onze oproep.
Voor de vraag voor toezending van informatiemateri-
aal: zie namen van de bestuursleden op de keerzijde 
van deze nieuwsbrief.
Wij rekenen op u!

Koninklijke onderscheiding voor  
bestuurslid Jaap Gerritsen
Al weer vele jaren is hij bestuurslid van de PCOB Am-
sterdam. Daarnaast was hij van 1995 tot 2012 bestuurs-
lid van de PCOB Diemen. En decennialang kerkelijk 
actief in Diemen en tegenwoordig ook in Muiden, 
sinds enkele jaren zijn woonplaats. Jaap Gerritsen: de 
man van de stroom aan ideetjes, de regelaar. De man 
ook die schildert en tekent: hij is verantwoordelijk voor 
de schildering die de jaarlijkse nieuwjaarskaart aan de 
Amsterdamse PCOB-leden siert. 
Jaap Gerritsen kreeg op vrijdag 25 april in de sfeervolle 
ambiance van het Muiderslot een Koninklijke Onder-
scheiding opgespeld. Het afdelingsbestuur is blij met 
en trots op zijn nieuwe ridder. 

Klopt uw huurverhoging? 
De jaarlijkse huurverhoging is er weer aangekomen. 
Huurders ontvingen in april een brief met de voorge-
nomen huurverhoging, die op 1 juli ingaat. 
Als de verhoging niet volgens de wettelijke regels is, 
kan een huurder met succes bezwaar maken. Met de 
huurverhogingscheck van de overheid is dat eenvou-
dig te controleren.
Dit jaar is er, zoals vorig jaar, een inkomensafhankelij-
ke huurverhoging mogelijk. De maximale huurverho-
ging hangt af van het belastbaar inkomen uit 2012 en 
2013 en van de samenstelling van het huishouden op 
1 juli dit jaar. Bij een voorgestelde huurverhoging van 
meer dan 4% moet de verhuurder een inkomensindi-
catie opvragen bij de Belastingdienst en deze meestu-
ren met het huurverhogingsvoorstel. Over 2013 kan de 
Belastingdienst nog geen gegevens leveren. Evenmin 
is al bekend wie er op 1 juli tot het huishouden hoort. 
Daardoor kan een huurverhogingsvoorstel gebaseerd 
zijn op foutieve of achterhaalde inkomensgegevens.
Bij een gedaald inkomen kan een huurder met succes 
bezwaar maken tegen een huurverhoging van meer 
dan 4%. Datzelfde geldt als de inkomensindicatie om 
een andere reden niet klopt. Tegen een huurverhoging 
van 4% of minder zal bezwaar op grond van het inko-
men niet succesvol zijn. Los daarvan kunnen er andere 
redenen zijn om met succes bezwaar te maken.
Wie bezwaar wil aantekenen moet dit tijdig doen. Gaat 
de huurverhoging op 1 juli in, dan moet de verhuurder 
het bezwaarschrift voor 1 juli hebben ontvangen. Na 1 
juli is er niets meer aan te doen, ook niet als de huur-
verhoging wettelijk gezien onterecht is.
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