
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 6 september 2021 is 

onze voorzitter, dhr. Aad Tulling, 

overleden in de leeftijd van 85 

jaar. Helaas kwam dit niet 

onverwachts. Aad was al geruime 

tijd ziek. Het bestuur heeft zelfs al 

in september 2019 een 

afscheidsetentje met hem 

gehouden. 

Eerst was Aad Tulling voorzitter 

van de afdeling Haagse Hout.  

Na de fusie van deze afdeling met 

de afdeling Den Haag is hij, samen 

met Jaap van der Kooij, voorzitter 

gebleven.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aad was een echte bestuurder. 

Naast de PCOB was hij o.a. actief 

in het Genootschap Nederland-

Israël, het Wijkberaad 

Bezuidenhout (als penning-

meester), bij een vakantiepark in 

Wemeldinge en hij was tot het 

laatst bezig als HUBA (hulp bij 

belastingaangifte).  

 

Bij het Wijkberaad Bezuidenhout is 

hem afgelopen jaar de Stadsspeld 

van Den Haag uitgereikt. Daar was 

hij met recht trots op. 

 

De bezoekers van onze 

bijeenkomsten kennen hem als 

een prettig persoon, met altijd een 

mooie inleiding, waarin hij blijk gaf 

van zijn grote interesse in de Bijbel. 

Deze inleidingen zullen wij zeker 

gaan missen. Maar meer nog zijn 

warme persoonlijkheid, zijn 

werklust en gedrevenheid en zijn 

bestuurlijke kwaliteiten.  

De PCOB verliest in hem een 

stuwende kracht.  

Wij zijn hem veel dank 

verschuldigd. 

De rouwdienst is gehouden op 

vrijdag 10 september in de 

Noorderkerk. Deze is te beluisteren 

via www.kerkdienstgemist.nl, 

zoekopdracht Noorderkerk Den 

Haag 

 

Jaarvergadering 2021 
Afdeling Den Haag  
Op maandag 18 oktober 2021 zal 

de jaarvergadering van dit jaar 

worden gehouden.  

Deze vindt plaats in de 

Shalomkerk, Vrederustlaan 96 (te 

bereiken met buslijn 21 en 25, 

Randstadrail 4 en tramlijn 9).   

 

Helaas moeten wij dit keer van het 

bij u bekende programma afwijken. 

Wij ontvangen u vanaf 10:00 uur 

ontvangen met koffie of thee; om 

10.30 uur zal er een aangepaste 

opening plaats vinden. De terugblik 

op het afgelopen jaar kunnen wij 

kort houden. Er is niet zoveel 

gebeurd. Vervolgens zal onze 

penningmeester u bijpraten aan de 

hand van het financiële overzicht 

van 2020 en de begroting voor 

2021. Omdat wij vermoedelijk tijd 

over houden, laten wij een DVD 
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zien. Na het huishoudelijke 

gedeelte gebruiken wij om ca. 

12:30 uur de lunch.  

De middag wordt ingevuld door 

ds. Piet Schelling. Hij komt 

spreken over zijn boek  ‘Vreemd 

en bizar. Over lastige 

bijbelverhalen’.     

De dag zal tussen 15:30 uur en 

16:00 uur eindigen.  

 

Aanmelding:  

Voor de catering is het 

noodzakelijk dat u zich voor deze 

dag aanmeldt. Dat kan bij onze 

penningmeester Joke Janse, 

telefonisch op nummer 070-

3933468 of per e-mail: pcob-den-

haag@kpnmail.nl. Graag vóór 12 

oktober 2021.  

Wij zien uw komst op 18 oktober 

graag tegemoet. Mocht u die dag 

gezondheidsklachten hebben, 

kom dan niet naar de bijeenkomst 

maar blijf thuis!! Afbellen kan die 

dag tot + 09.00 uur.  
 

 
 

Hoge leeftijd mag 
toegang tot krediet niet 
blokkeren 
Contant betalen komt steeds minder 

voor. De coronacrisis heeft deze 

ontwikkeling in een stroomversnelling 

gebracht. Andere vormen van 

betalen, zoals via een betaalrekening 

of een creditcard, worden onmisbaar. 

Dit vereist een soepele, 

gebruikersvriendelijke 

beschikbaarheid van dergelijke 

betaalmogelijkheden. Dit geldt zeker 

voor ouderen, van wie een deel toch 

al moeite heeft met de 

overschakeling op nieuwe, digitale 

betaalvormen. De meeste ouderen 

zijn vertrouwd met digitaal betalen, 

met winkelen met een pinpas of 

vakantie-uitgaven doen met een 

creditcard. De meeste Nederlanders 

beschikken over een voorbeeldige 

financiële moraal en dat geldt zeker 

voor senioren. Het is niet aannemelijk 

dat senioren boven een bepaalde 

leeftijd zich ineens collectief in 

schulden steken die ze nooit meer 

kunnen terugbetalen. 

Helaas hebben veel banken minder 

vertrouwen in de solvabiliteit en de 

moraal van de ouder wordende 

klanten die hen groot gemaakt 

hebben. Er bestaan verschillen tussen 

financiële dienstverleners, maar 

boven een bepaalde leeftijd wordt het 

steeds moeilijker om nog  

consumptief te kunnen lenen. ABN 

Amro bijvoorbeeld verlaagt voor 

cliënten vanaf hun 70ste maandelijks 

het bedrag dat zij rood kunnen staan. 

International Card Services (ICS), een 

belangrijke uitgever van creditcards, 

blokkeert de Gespreid Betalen 

Faciliteit vanaf 1 september 2021 

voor mensen die 75 worden. Dat is 

niet zo handig als je een paar weken 

in het buitenland zit en daar een wat 

groter bedrag ineens moet betalen. 

 

Overlijdensrisico  

Er bestaan diverse redenen waarom 

financiële dienstverleners 

kredietmogelijkheden afbouwen 

naarmate mensen ouder worden. Voor 

een deel is het logisch dat de 

leencapaciteit afneemt wanneer 

senioren na hun AOW-gerechtigde 

leeftijd een lager inkomen hebben. 

Een andere reden is het hogere 

overlijdensrisico van ouderen. 

Financiële instellingen zijn bang dat 

hun schulden na overlijden niet 

volledig meer afgelost worden. Maar 

de manier waarop veel financiële 

dienstverleners in dit verband met 

hun klanten omgaan getuigt van 

weinig respect.  

Leveringsvoorwaarden worden 

eenzijdig aangepast. De toegang tot 

financiële diensten wordt categorisch 

afgebouwd of zelfs afgesneden op 

grond van de leeftijd. Van een 

redelijke inschatting of het 

terugbetalingsrisico (mede gelet op 

het inkomen, vermogen en de 

betalingsgeschiedenis van een 

bepaalde cliënt) werkelijk zo groot is, 

is geen sprake. Dat is je reinste 

leeftijdsdiscriminatie. De klant heeft 

op deze manier niets meer te 

vertellen, terwijl banken hun 

producten eerst willens en wetens 

aan de mensen hebben verkocht en 

ze er vervolgens afhankelijk van 

hebben gemaakt. Het is te gek voor 

woorden dat de banken hun oudere 

klanten niet serieus nemen. Het 

aangaan van een dialoog en 

kredietverstrekking op basis van een 

redelijke inschatting van persoonlijke 

omstandigheden is het minste wat 

nodig is. Als stok achter de deur om 

verbetering af te dwingen doet de 

wetgever er verstandig aan het verbod 

op leeftijdsdiscriminatie aan te 

scherpen. Gezien de economische 

ontwikkelingen in coronatijd is het 

immers meer dan ooit van belang de 

toegankelijkheid van financiële 

diensten en betaalmogelijkheden voor 

senioren te waarborgen. 

 

Een versie van dit artikel verscheen 

ook in NRC in de ochtend van           

17 augustus 2021 
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