
 

 

 

Purmerend, 1 april 2020 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

U weet natuurlijk al dat geven voldoening geeft. Maar de wetenschap 
heeft een hele reeks nevenvoordelen ontdekt. Hier zijn er enkele:  
 Degenen die beginnen met geven op de middelbare school ervaren 

meestal een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid in de 
komende 50 jaar. 

 Geven vermindert ook de sterfte op latere leeftijd. Mensen die vrijwilli-
gerswerk doen voor twee of meer organisaties hebben een 44% lagere 
kans om voortijdig te sterven - en dat is na het uitsluiten van andere be-
langrijke factoren zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, frequentie van 
lichaamsbeweging, rookgewoonten, etc. 

 Geven genereert een gevoel van innerlijke vrijheid, sereniteit en vrede. 
 Geven helpt ons om onszelf te vergeven, en bevordert ons welbe-

vinden en eigenwaarde. 
 Geven vermindert negatieve emoties, zoals wrok, woede en afgunst. 
 

Er zijn veel manieren om te geven. Doneren is er één van. Tijd beschik-
baar stellen is een andere. Het verrichten van vrijwilligerswerk leidt tot 
aanzienlijke vermindering van voortijdige sterfte. U kunt meedoen met 
anderen of zelf een netwerk scheppen. U kunt mensen zoeken die zich 
eenzaam voelen en hen uitnodigen om met u mee te doen. U kunt men-
tor worden. Niets is heilzamer voor jongeren dan contact maken met een 
zorgzame volwassene die hen inspireert. Geef de fakkel door. Oudere 
volwassenen hebben een leven lang wijsheid en ervaring opgedaan. 
Herken uw eigen waarde - en deel deze met anderen. Het is een fun-
damenteel principe van religie, dat wanneer iemand goede dingen doet, 
dit een positieve weerslag op die persoon heeft. Gul gedrag kan soms 
meer doen voor uw gezondheid dan vitaminesupplementen, groene thee 
en visolie. Ieder van ons heeft tal van tekortkomingen. Maar geven ver-
lost ons. Het veredelt ons. Het helpt ons een betere versie van onszelf te 
maken. Geef en u zult gelukkiger zijn, gezonder, en langer leven. 
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Mag ik u, juist in dit verband, nog eens wijzen op de vacature van voorzitter 
van onze afdeling? 

Jaap Veenstra, secretaris 
Van de redactie 
Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We kunnen inmiddels spreken van 
een echte crisis, een crisis die we samen te boven zullen moeten komen. Waar-
bij we verantwoordelijkheid dienen te nemen, niet alleen voor onszelf maar juist 

ook voor anderen.  
Op 16 maart waren de belangrijkste advie-
zen voor senioren: 
 vermijd grote groepen  
 mijd het openbaar vervoer  
 beperk sociale contacten  
 werk/blijf zoveel mogelijk thuis 

 

KBO-PCOB adviseert alle leden niet-noodzakelijke bijeenkomsten en con-
tacten op te schorten tot maandag 6 april. In navolging van dit advies heeft 
ons PCOB-bestuur besloten de bijeenkomst van 17 maart over Jordanië 
niet door te laten gaan. De KBO-bijeenkomst van 27 maart in het ’t Stam-
huis is eveneens afgelast.  
 

Voor donderdag 16 april staat een excursie naar Beeld en Geluid op het pro-
gramma. Het is nu nog niet duidelijk of dat door kan gaan. Het instituut is in 
ieder geval tot maandag 6 april gesloten. Wij houden u op de hoogte. 
 

Mocht u meer informatie willen over het coronavirus, kijk dan op 
www.rivm.nl/nieuwscoronavirus voor de meest actuele informatie rondom 
het coronavirus of bel de plaatselijke GGD. Het nummer is 070-4455888.  
Voor al uw vragen kunt u ook terecht bij een speciale KBO-PCOB Oude-
ren-Infolijn: 030-3 400 600, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Ook het Rode Kruis heeft een speciaal telefoon-
nummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met 
vragen rond het coronavirus. Bel: 070-4455 888 
 

In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreid ver-
slag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van 20 februari, gevolgd door een verslag van de 
presentatie over veilig bankieren door medewer-
kers van de Rabobank. Dat alles is aan het pa-
pier toevertrouwd door onze onvolprezen secre-
taris, Jaap Veenstra. (zie foto) 
 

Veel leesplezier gewenst en blijf omzien naar elkaar maar dan voorlopig 
vooral via de telefoon, WhatsApp en internet.  
 

Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief 
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Inhoudsopgave 
 

Voorwoord           blz.: 1  en  2 
Berichten van de eigen afdeling     blz.: 3  t/m 11 
 

Berichten van de eigen afdeling 
 

Verslag algemene ledenvergadering PCOB Purmerend  
 

Plaats   : Taborkerk, kleine zaal 
Datum en tijd : Donderdag 20 februari 2020 vanaf14:00 uur 
Aanwezig   : 39 leden. 
Verhinderd : Froukje Blaauw, Thijs en Janna Feenstra, Boukje Moer-  

  beek, Aly Paul, Jos Schouren, Els Verberne 
 

1. Opening 
Cor Donkervoort heet de aanwezi-
gen welkom en stelt de leden van 
het bestuur voor. Hij wijst erop dat 
de vergadering bedoeld is om terug 
te kijken en vooruit te kijken, ook 
aan de hand van de verslagen, en 
om te kijken naar de financiële posi-
tie. Cor memoreert dat onze afde-
ling dit jaar 30 jaar bestaat. Hij sluit 
af met de uitspraak dat wij – on-

danks de landelijke ontwikkeling naar vrijblijvendheid – in Purmerend 
vasthouden aan het christelijk-sociaal gedachtengoed. “Van daaruit willen 
wij bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.” 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Rondvraag 
Vraag per mail ontvangen van Els Verberne: Kan het jaarverslag van de 
secretaris worden toegestuurd?  
Cor: Wij doen dat niet. Het komt in de nieuwsbrief en op de site.  
Kees Paul vult aan: Ja, in maart. Het verslag van deze vergadering komt 
in het nummer van april, zoals dat (het publiceren) elk jaar gebeurt. 
Jean-Louis Jansen heeft vragen over de kascontrolecommissie.  
Cor: Dit komt aan bod bij punt 8 en verder.  
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Cor leest de berichten van verhindering voor (zie boven). 
 

Het PCOB-bestuur: vlnr Greetje Boven, Rien 
Brak, Cor Donkervoort en Jaap Veenstra 
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5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2019 
Er zijn geen vragen. Wel is er een opmerking van Kees Paul: De naam van 
Froukje Blaauw wordt geschreven met twee aa’s. Met inachtneming van 

deze correctie wordt het verslag 
vastgesteld, met dank aan de 
notulist. 
 

Kees: In het verslag, bij de 
rondvraag, over het punt van 
fietsen in de binnenstad: Wij zijn 
daarover in gesprek geweest 
met de gemeente. Op 27 januari 
2020 is in een nieuwe verorde-
ning bekendgemaakt dat in de 
binnenstad niet mag worden 

gefietst, met uitzondering van de doorsteek van de Nieuwstraat naar de 
Gedempte Where, via de Kalversteeg en Koestraat. Bij aantoonbare me-
dische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen. 
 

6. Jaarverslag 2019 van de secretaris 
Secretaris Jaap Veenstra leest het door hem samengestelde jaarver-
slag voor. Dit gaat over de activiteiten van onze afdeling, niet over de 
financiën. Er zijn geen vragen over. 
 

7. Jaarverslag 2019 van de bezoekcommissie 
Truus Jaarsveld vertelt over de activiteiten van de bezoekcommissie en 
over het contact daarover met het bestuur. Bij dat contact worden nieu-
we namen en adressen uitgewisseld. Truus zegt het jammer te vinden 
dat wij nog een voorzitter missen en doet bij dezen een oproep aan 
mogelijke kandidaten. Het kan net zo goed een vrouw zijn. Welkom aan 
twee van de nieuwe leden, de familie Krook. Kees vult aan dat mensen 
die in de loop van het jaar lid worden van hem een felicitatiekaart krij-
gen op hun verjaardag en als het een kroonjaar betreft (dus 70,75, 80 
jaar etc.) ook een bloemetje en bezoek.  
 

8. Financieel verslag 2019 van de penningmeester 
Het financieel verslag over 2019, zoals afgedrukt op de achterkant van 
de op papier toegezonden agenda, wordt besproken.  
Jean-Louis Jansen: “Formeel moet punt 8 punt 9 (Verslag kascontrole-
commissie) worden en omgekeerd.” 
Rien Brak, penningmeester, antwoordt dat dit op zich juist is, maar dat 
de behandeling van eerst het financieel verslag (de balans en de staat 
van baten en lasten) het bestuur de gelegenheid biedt om de leden 
meer inhoudelijke uitleg te geven, zodat de bevindingen van de kascon-
trolecommissie beter worden begrepen. Rien licht het verslag toe: Wij 

Fietsers te gast in de Kalversteeg en de Koestraat 
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hebben iets meer ontvangen doordat wij meer leden kregen. Wij zijn 
binnen de begroting gebleven. Bij de drukkosten van de Nieuwsbrief is 
er 200 euro van de begroting afgegaan. Die is er bij de post Consump-
ties bijgekomen. Dat wij binnen de begroting zijn gebleven komt mede 
doordat de Nieuwsbrief in eigen beheer wordt gedrukt door Kees Paul. 
Vraag uit publiek: “De afdracht aan de bond vind ik pittig.”  
Cor: Dat is een behoorlijk bedrag. Dat is een vaststelling. Dit jaar heeft er 
geen verhoging plaatsgevonden, zelfs een kleine verlaging door het stre-
ven om KBO en PCOB nader tot elkaar te brengen. De samenwerking 
verloopt echter moeizaam. Het klopt dat er maar een klein stukje van de 
volledige contributie is dat wij als afdeling voor onszelf kunnen gebruiken.  
Vragensteller: “Ik neem aan dat wij inzicht hebben in het financiële rei-
len en zeilen van de bond.”  
Kees Paul antwoordt: In Nieuwegein zit een kantoor met professionals, 
die de belangen van ouderen onder de aandacht brengen van minister 
en staatssecretaris. Van de bondscontributie wordt ook tien keer per 
jaar het magazine betaald, en wordt een website onderhouden. Daar-
naast kunnen wij als vereniging een beroep doen op consulenten. Zo 
ben ik gisteren nog op een vergadering geweest waar ik onder meer 
antwoord kreeg op de vraag hoe een afdeling kan functioneren zonder 
voorzitter. Dat zijn allemaal beroepskrachten. 
Jean-Louis: “Het is netjes als de penningmeester een toelichting meele-
vert met de stukken.” 
Cor: U bent een trouw lid. U bezoekt al jaren de algemene ledenverga-
dering. Wij zijn al jaren gewend om het zo te doen.  
Jean-Louis: Jawel, maar ik vraag mij af of de mensen in staat zijn deze 
stukken goed te lezen en te begrijpen. Daarom mijn vraag: “Zijn er meer 
vergaderingen of bijeenkomsten geweest waardoor de post Consump-
ties is gestegen?” 
Rien: De werkelijke kosten 
zijn geen 300 euro geweest 
maar 340 euro. Dat is voor-
namelijk geweest voor koffie 
en thee tijdens de vergade-
ringen en lezingen. Dus dat 
is aardig binnen de perken 
gebleven.  
Kees: In de jaarvergadering 
van 2019 is deze mutatie al afgesproken, dus u had het kunnen weten. 
Cor bedankt de heer Jansen: “Het is goed om vragen te stellen. Dat 
houdt ons scherp.” 

Aandachtig gehoor 
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9. Verslag van de kascontrolecommissie 
Jan Dorrepaal en Gosse Douna vormden de kascontrolecommissie. Zij 
hebben op 30 januari 2020 de jaarcijfers over 2019 onderzocht en heb-

ben hun bevindingen op 6 februari 2020 op 
schrift gesteld in een verslag aan het bestuur. 
Secretaris Jaap leest dit voor. Het eindigt met 
de tekst: “Op basis van ons onderzoek kunnen 
wij concluderen dat de cijfers een getrouw 
beeld geven van de financiële situatie van on-
ze PCOB afdeling. Wij stellen u daarom voor 
om de ledenvergadering, op basis van ons 
verslag, te verzoeken decharge te verlenen 
aan het bestuur. Daarmee accordeert de le-
denvergadering zowel de juistheid van de jaar-
rekening 2019 en ook het in 2019 gevoerde 
bestuursbeleid.” De aanwezigen gaan bij ac-

clamatie akkoord met dit voorstel.  
 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 
Cor: Jan Dorrepaal heeft nu twee jaren achtereen de kascontrole ge-
daan. Er behoort voor hem een ander in de plaats te komen als lid van 
de kascontrolecommissie. 
Jean-Louis Jansen: “Bestaat de commissie uit twee of drie mensen?” 
Cor: Uit twee. Jean-Louis: Dat is niet goed, want als een van de twee 
ziek wordt kan de commissie haar werk niet doen. 
Cor: Wij hebben daarvoor wel een reservelid als meer dan één persoon 
zich aanmeldt. Die vraag leggen wij nu voor aan de vergadering.  
Kees: In ons reglement staat niet dat de kascontrolecommissie uit drie 
leden moet bestaan. Er staat “ten minste twee”. Dat reglement is in 
2018 goedgekeurd en vastgesteld.  
Er meldt zich één kandidaat. Jean-Louis Jansen stelt zich beschikbaar als lid 
van de kascontrolecommissie. Zijn kandidatuur wordt bij acclamatie aanvaard. 
(Na afloop van de vergadering deelde de heer Jansen mede dat hij re-
servelid wil zijn. Theo Koelstra toonde zich bereid de kascontrole te 
doen, als opvolger van Jan Dorrepaal.)  
 

11. Toelichting bij de contributie over 2020/2021 
Rien: Voor de vaststelling van de 
contributie voor 2020 zijn wij uit-
gegaan van een nieuwe begroting 
gemaakt naar het huidige leden-
aantal. Omdat wij een positief 
saldo voorzien voor dit jaar en 
nog wat op de spaarrekening 

Jan Dorrepaal, voor 2e jaar lid 
van de kascontrolecommissie 
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hebben denken wij zowel in 2020 en 2021 te kunnen volstaan met 
handhaving van de huidige contributie, 36 euro voor leden en 52 euro 
voor leefverbanden (echtparen/samenwonenden). 
Cor: De penningmeester kan aan het begin van het nieuwe jaar contri-
butie innen als die is vastgesteld. Daarom vragen wij u om de contribu-
tie voor 2021 nu alvast vast te stellen.  
Rien: Als u ons machtigt is dat prettig. Bij leden die geen machtiging 
hebben gegeven moet ik veel meer controleren. 
Jules Somers: “Je wilt de contributie vaststellen, maar ik zou graag 
eerst de begroting willen vaststellen.” 
Rien: Begrijpelijk, maar omdat wij in 2019 met een overschot zijn geëin-
digd en dit ook voorzien voor 2020 en wij nog een spaarrekening heb-
ben lopen wij geen bijzonder risico. Daarom doen wij dit voorstel.  
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie voor 
2020 en 2021 ongewijzigd vast te stellen. 
 

12. Begroting 2020 
Wim de Roos: “Ik heb het altijd vreemd gevonden dat een alleenstaan-
de meer contributie betaalt dan een echtpaar.” 
Kees: Als alleenstaande krijg je het 
magazine en de Nieuwsbrief, en ook 
als je een stel bent krijg je er maar 
één van. Dat is de reden.  
Gosse voegt hier aan toe: De af-
dracht aan het landelijk bureau is ook 
verschillend.  
Rien: Globaal houden wij per lid een 
tientje over voor onszelf. 
Jules: “De post zaalhuur staat op € 300,00. Voor dit jaar gaan wij van 
de Oostenveldzaal naar de Kleine zaal. Dat zou betekenen dat de kos-
ten hoger worden.” 
Cor: Wij blijven de Oostenveldzaal gebruiken, maar als wij een hoge 
opkomst verwachten wijken wij uit naar de Kleine Zaal. Wij houden wel 
rekening met licht hogere kosten. 
Jules: “De post Representatie staat op € 0,00. Hoe kan dat, terwijl inlei-
ders een attentie krijgen.”  
Rien: Dat staat bij ons onder de post Activiteiten. De representatiekos-
ten waren voor eenmalige uitgaven bij het afscheid van Kees Paul en 
Bert Bouman.  
Jules: “Over de consumptieverstrekking bij onze bijeenkomsten. Gasten 
die geen lid zijn zouden wij een kleine tegemoetkoming kunnen vragen.” 
Rien: Wij hebben het er over gehad, maar wij willen het niet zo doen.  
Jules: Het is gastvrij, maar wij als leden betalen dit.  
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Uit de zaal: Er is een ander aspect en dat is dat wij mogelijk met dit 
vriendelijke gebaar nieuwe leden aantrekken. Kees vult aan: Je kunt het 
niet maken dat je in de uitnodiging zegt dat de toegang gratis is, maar 
dat de koffie wel moet worden betaald. 
Kees: “Een belangrijke post is het werk van de bezoekcommissie, daar-
naast zijn er bloemetjes en flesjes wijn en dergelijke. Ik pleit ervoor om 
de kosten van de bezoekcommissie apart inzichtelijk te maken.” 
Rien: De kascontrolecommissie vroeg al om de 
kosten van bloemen en dergelijke onder Re-
presentatie te zetten. Dat gaan wij doen. Die 
splitsing gaan wij aanbrengen in 2021. 
Jean-Louis: “De bijdrage Contributies, moet ik 
daar de afdracht aan de bond bij tellen?”  
Rien: Nee, dit is bruto. Wat afgedragen wordt 
aan de Bond staat onder Lasten. 
Uit de zaal: “Ik lees in de begroting dat er 120 
euro gebudgetteerd wordt voor bankkosten. 
Dat vind ik rijkelijk hoog.” 
Cor: In een andere functie, bij een andere ver-
eniging, zag ik dat de bankkosten verhoogd 
werden van 25 euro per jaar naar 120 euro. Dat heb ik aangekaart, 
want dat vond ik veel geld. Ik kreeg het antwoord: “Op deze manier 
kunnen wij de verenigingen toch nog redelijk bedienen. En verenigingen 
kunnen een beroep doen op bepaalde fondsen, waar wij genereus uit 
verstrekken.” Maar ik ben het met u eens dat dit naar verhouding veel 
geld is. 
 

13. Verkiezing bestuursleden 
Dit jaar is de zittingstermijn verstreken van de bestuursleden Cor Don-
kervoort en Jos Schouren. Beiden zijn bereid nog een termijn aan te 
blijven als bestuurslid. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 

PCOB heeft statutair bepaald dat bestuursle-
den maximaal twee termijnen zitting hebben. 
Het volgen van deze regel zou betekenen dat 
het bestuur uit slechts drie personen zou be-
staan. Dat is om verschillende redenen niet 
wenselijk. 
Cor: Wij willen de club niet laten zakken. Wij 
vragen om uw steun bij de overtreding van de 
regel. De vergadering gaat bij acclamatie ak-
koord met de herbenoeming van Cor Donker-
voort en Jos Schouren als lid van het bestuur. 

Rien Brak 

Jos Schouren 
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Cor: De functie van voorzitter is nog steeds 
vacant. Wij zoeken iemand die ons naar bui-
ten toe kan vertegenwoordigen en die de kar 
kan trekken. Het past mij niet. Ik kan niet wat 
meer gaan doen, wel wat minder. Als iemand 
aspirant-bestuurslid wil zijn is hij/zij van harte 
welkom om de bestuursvergaderingen bij te 
wonen. 
 

Hiermee wordt het formele deel van de leden-
vergadering afgesloten. 
 

Jaap Veenstra, secretaris 
 
Veilig Bankieren 
 

Na de pauze van de jaarvergadering op 20 februari 2020 gaven 
twee medewerkers van Rabobank Purmerend, Mark Krom en Fati-
ma Aït Zaïd, voorlichting over veilig bankieren. De hoofdlijnen van 
hun presentatie zijn in dit artikel weergegeven. 
 

Valse e-mail of SMS van uw bank 
Een vals bericht is vaak niet van echt te onderscheiden. In de aanhef 
staat soms zelfs je naam.  
En/of de e-mail heeft hetzelfde logo, kleuren en lettertype als de Rabo-
bank gebruikt. Boodschap van het valse bericht: 
 Uw pas is aan vervanging toe. 
 U moet snel reageren anders 

kost het geld of uw pas/rekening 
wordt geblokkeerd. 

 U moet uw oude pas opsturen 
of een nieuwe pas aanvragen. 

 U moet een ‘formulier’ invullen 
op de website van de ‘Rabo-
bank’. U mag dan ook uw 
nieuwe pincode kiezen. Moet 
u wel ook even uw huidige 
pincode invullen. 

 Vervolgens wordt uw pas on-
derschept in het posttraject. 
De oplichters hebben nu uw 
pas en de pincode. 

 

Cor Donkervoort  

Fatima Aït Zaïd en Mark Krom 
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Vals bericht herkennen: 
 U wordt niet persoonlijk 

aangesproken. 
 U wordt verzocht op een 

link te klikken. 
 De e-mail bevat vreemd 

taalgebruik en spelfouten. 
 Ga niet in op het verzoek 

maar stuur de mail door naar de bank 
 Verwijder de mail uit uw postvak 
 Als u persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, neem dan direct con-

tact op met uw bank 
 Bank vraagt nooit per brief, SMS of e-mail om bank gerelateerde 

handelingen te verrichten; 
 Alleen afspraakbevestigingen per SMS. 
 

Marktplaatsfraude 
Via een valse website van Tikkie of betaalverzoek proberen criminelen 
aan je bankgegevens te komen. 
 De valse website lijkt erg op het origineel van Tikkie of betaalver-

zoek. 
 Deze fraude gaat vaak via Marktplaats. De crimineel doet zich voor 

als iemand die jouw aangeboden product wil kopen. 
 De oplichter vertelt je daarna een smoes om jou via een Tikkie of 

betaalverzoek één eurocent over te laten boeken. Het betaalverzoek 
lijkt sprekend op Tikkie of betaalverzoek, maar het is een valse link. 
Klik je daarop? Dan kom je niet op Tikkie maar op een nep-pagina 

die door de crimineel is gemaakt. Wat op 
die pagina wordt verteld, is er allemaal 
op gericht om je op te lichten!  
 

WhatsAppfraude 
Een bekende uit de directe omgeving; 
1. Nieuw telefoonnummer (oude telefoon 

in de WC gevallen); 
2. Gebruikte gegevens afkomstig van 

social media; 
3. Op dit moment problemen met ver-

richten van betalingen; 
4. SPOED en kan echt niet wachten. 
 

Datingfraude 
Kennismaking; Versieren; Crisis. 
Nederlandse (72) voor 2 ton opgelicht 
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via datingfraude 
Een Nederlandse vrouw (72) is voor ongeveer 200.000 euro opgelicht 
door een 31-jarige man uit Nigeria. De gedupeerde dacht via internet een 
relatie met hem te hebben maar kwam bedrogen uit. De dader deed zich 
voor als een 41-jarige Amerikaanse kok die in het Afrikaanse land werkte.  
 

Babbeltruc en shouldring 
Geef anderen nooit uw pincode. Medewerkers van de bank zullen nooit 
om uw pincode vragen. 
Bij een URL van de Rabobank staat voor de eerste ‘/’ altijd: rabobank.nl 
Let daarbij op het gebruik van tekens of punten. Bijvoorbeeld: 
Rab0bank.nl, Rabo-bank.nl en Rabobauk.nl 
 

Je pincode wordt alléén gevraagd in combinatie met je pas op de vol-
gende apparaten: Geldautomaat, betaalautomaten (3x) en Rabo Scan-
ner Random Reader Comfort  

                 
 

Nóóit doen 
 Iemand anders je betaalpas of rekening laten gebruiken 
 Kleurcode inscannen die je hebt ontvangen van iemand anders 
 Een QR-code uit je App of online bankieren aan iemand anders geven. 
 Andere beveiligingscodes aan iemand anders geven 
 Doorgaan als er op je Rabo Scanner iets anders staat dan je wilt doen 
 

Juist wél doen 
 Regelmatig bekijken wat er van je rekening wordt afgeschreven 
 Regelmatig controleren welke toestellen geregistreerd zijn 
 Je toestellen goed beveiligen 
 Je IDIN-transactieoverzicht regelmatig controleren 
 Direct contact opnemen met ons als je denkt slachtoffer te zijn van 

fraude, phishing of oplichting 
 

Misverstanden 
 Als ik zelf niet online bankier kan mij niks overkomen. (Niet waar dus.) 
 Als ik mijn gegevens per ongeluk heb ingevuld op een valse website 

maar ik heb niet op ‘verzenden’ geklikt, is er gelukkig nog niks aan 
de hand. (Ook niet waar.) 

 

Jaap Veenstra 



 

 

Bestuur 
 

Voorzitter vacature 
 

Secretaris: J.M. Veenstra, tel. 776740 
Klipfontein 61, 1448 RD Purmerend 
E-mail:  pcobpurmerend@gmail.com 
 

Penningm.: M.J. Brak, tel. 414600 
E-mail: rienbrak@hotmail.com 
IBANnummer: NL96INGB0000176287 
 

Ledenadministratie:  
J.R.M. Schouren, tel. 642860 
E-mail: j.schouren@upcmail.nl 
 

Algemene zaken:  
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