
 1

 Nieuwsbrief  

                        Nummer 5 – mei 2012                                                                    SBPN 
                                                                              Stichting Belangenbehartiging  
                                                                                                              Pleeggrootouders Nederland                                                                       

 

                                

                                                           
Secretariaat: 

                                                                                   Vegelinsbos 26  

                                                                                2716 JJ Zoetermeer  

                                                                                  tel. 079-3514964  
                                                                         e-mail; (f.vanhove@pleeggrootouders.nl) 

Redactie: 
Joyce van der Hoofd 

e-mail: j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl 

 

 
 

Van de redactie 
Bijna een jaar geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. Op zich viel er te weinig te 

melden om daar een nieuwsbrief aan te wijden. Bij ‘dringende’ oproepen hebben we een mailtje 

rond gestuurd.  

In deze nieuwsbrief doen wij een tweetal vooraankondigingen; de landelijke pleeggrootouderdag 

2012 van de SBPN én een regionale pleegouderdag van de pleegoudersupport Zeeland. En verder 

nog wat mededelingen van de bestuurstafel.  

 

Van de bestuurstafel 
• NIEUW: GERARD VOERMAN. Na enig zoeken en tijdelijke oplossingen, kunnen wij dan uit-

eindelijk toch een nieuwe penningmeester welkom heten. Zijn naam is Gerard Voerman. Wel-

kom Gerard.  

• Op de laatste bestuursvergadering gaf ons bestuurslid Frans van Hove aan zich als actief be-

stuurslid te willen terugtrekken. Frans is al heel lang bestuurslid en pleeggrootvader. Gezien zijn 

leeftijd en het feit dat zijn beide kleinzoons de deur uit zijn, wil Frans wat meer naar de achter-

grond en heeft aangeboden om voor ons de website te willen gaan bijhouden. Natuurlijk kunnen 

wij nog altijd een beroep doen op Frans bij hand- en spandiensten en natuurlijk op zijn deskun-

digheden en ervaring. 

• Door het komende vertrek van Frans  –Frans is begonnen met afbouwen, maar neemt wel de 

ruimte en tijd om e.e.a. over te dragen- moeten wij dus op zoek naar een nieuw bestuurslid voor 

het secretariaat. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u terecht bij Frans via 

mail of telefoon.  

 

Landelijke Pleeggrootouderdag SBPN 2012 
Heel voorzichtig zijn we als bestuur weer begonnen met de voorbereiding van onze landelijke en 

jaarlijks terugkomende pleeggrootouderdag. Vorig jaar zijn wij begonnen met de pleeggrootouder-

dag te laten ‘adopteren’ door een instelling voor pleegzorg ergens in Nederland. Mochten wij vorig 

jaar een geslaagde dag hebben dankzij Jeugdformaat uit Den Haag, dit jaar kunnen wij de pleeg-

grootouderdag realiseren dankzij de adoptie van Kompaan uit Tilburg. Met andere woorden: dit jaar 

zal de pleeggrootouderdag plaats vinden in Brabant, Tilburg op woensdag 14 november 2012.  

Dit jaar zullen we een andere opzet hebben. We hebben deze dag drie sprekers die elk in een andere 

ruimte hun verhaal zullen doen en waarbij iedereen de kans krijgt te rouleren tussen de groepen, dus 

alle verhalen te kunnen luisteren en vragen te stellen. Thema’s van de groepen zijn: Jeugd- en Fami-

lierecht door Prof. Paul Vlaardingenbroek, Erfrecht door notaris Rieff uit Cuyk en Mohamed el  

Farougiu zal iets vertellen over pleegzorg in andere culturen. 
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DIT ALLES IS NOG ONDER VOORBEHOUD, MAAR MEDIO AUGUSTUS/SEPTEMBER 

ZULT U WEER EEN INSCHRIJVINGSFORMULIER MET HET JUISTE PROGRAMMA 

TEGEMOET KUNNEN ZIEN. 

 

Pleegouderdag 2012 van pleegoudersupport Zeeland 

Op zaterdag 15 september 2012 organiseert de pleegoudersupport Zeeland hun landelijke pleegou-

derdag. Op deze dag zal de SBPN –waarschijnlijk- ook aanwezig zijn. Reden is om eens met andere 

instanties omtrent pleegzorg kennis te maken en natuurlijk voor onze naamsbekendheid. Welk aan-

bod de SBPN kan doen op deze dag is bij het maken van deze brief nog niet helemaal vastgelegd. 

Maar wij houden u op de hoogte!  

 

Geen verhoging pleeggeld 2012 en reactie van SBPN 
In een brief aan de eerste kamer heeft de staatssecretaris laten weten dat de eerder aangekondigde 

verhoging van het pleeggeld met 400 per jaar per kind dit jaar geen doorgang zal krijgen. Omdat de 

staatssecretaris het moeilijk vindt om de wetsverandering te maken, hoop zij dat de verhoging in 

2013 wel kan doorgaan. Er zijn hierover géén harde toezeggingen gedaan door de staatssecretaris.  

Twee van onze bestuursleden zijn bezig met het opstellen van een brief voor de staatssecretaris om 

de pleegzorgvergoeding en de noodzaak er van onder haar aandacht te brengen. Zij verwijzen daar-

bij speciaal naar de vergoeding voor alleenstaanden van 65 jaar en ouder met kinderen onder de 18 

jaar. Meer informatie hierover zullen wij binnenkort op onze website plaatsen. 

 

Oproepen aan de opapa’s en omama’s 
Adresgegevens opapa’s en omama’s 

Wij hebben het dringende verzoek aan alle grootouders die bij de stichting in het adressenbestand 

zijn opgenomen om bij een verhuizing en/of adreswijzing dit door te geven. Zo ook als u van provi-

der -voor wat betreft uw internet met daarbij uw mailadres- verandert. Wij zouden het jammer vin-

den als u door zoiets eenvoudigs in de toekomst verstoken zou blijven van de berichtgeving vanuit 

het bestuur.  

Heeft u tot heden uw nieuwsbrieven per post ontvangen en heeft u ondertussen ook een e-mail 

adres, geeft u dit dan alstublieft door aan Joyce van der Hoofd 

(j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl), dit scheelt de stichting weer porto kosten!  

 

Logeeradres aangeboden. 

Vorig jaar heb ik via de mail een berichtje mogen ontvangen van (ex) pleeggrootouders. Hun klein-

kinderen waren niet meer bij hun in huis en zij boden zich aan om af en toe een weekendje op de 

kleinkinderen van andere pleeggrootouders te passen, zodat die opa’s en oma’s misschien eens lek-

ker een weekendje voor zich zelf hebben. Helaas kan ik dit mailtje niet meer terug vinden en ver-

zoek daarom of de grootouders die dit hadden aangeboden zich nog een keer willen melden.  

Zegt het voort 

Kent u nog andere grootouders die voor hun kleinkind(eren) zorgen en nog niet bij ons bekend zijn? 

Laat hen zich aanmelden voor de nieuwsbrief en andere informatie. Zegt het voort, zegt het voort.  

Aanmelden via j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl 
 

Gedichtenhoekje 
Helaas deze keer geen ingezonden gedicht. 

Volgende keer weer?  
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