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Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van FNV Lokaal Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel van het jaar 2020.  
In deze nieuwsbrief brengen wij je weer op de hoogte van de komende activiteiten van de afdeling.  
FNV Lokaal ZW Drenthe-NW Overijssel beslaat een groot gebied, namelijk: Meppel, Westerveld, De Wolden en Steenwijkerland.  
Heb je vragen en/of suggesties voor ons? Meld het ons via bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl 

 
BESTUUR 
Het algemeen bestuur is na het Kerstreces weer verder ge-
gaan met de activiteiten welke in het jaar 2020 plaats zullen 
vinden. 
De zakagenda’s 2020 zijn allemaal verspreid en bleek een 
doorslaand succes te zijn. 
 
We hebben als Lokaal Netwerk een werkplan voor het 2020 
opgesteld. In het werkplan hebben we al onze activiteiten 
benoemd en een begroting opgesteld van de hiermee ge-
moeide kosten. Je moet dan denken aan portokosten, zaal-
huur, consumpties, deelname kosten voor markten,  maar ook 
aan promotieartikelen, enz.  
Het werkplan wordt beoordeeld door de begeleidend be-
stuurder en de financiële afdeling van FNV. In februari jl. heb-
ben we bericht ontvangen dat ons werkplan is goedgekeurd.   
Tijdens de jaarvergadering in september gaan wij wat dieper 
op het jaarwerkplan in en laten we zien waar we het afgelo-
pen jaren ons budget aan hebben besteed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
SENIOREN 
Door FNV Senioren Zuidwest Drenthe – Noordwest 
Overijssel is op 10 maart 2020 een themabijeenkomst 
georganiseerd voor haar leden met als onderwerp 
“(Levens)Testament en Erfrecht”. Deze vond plaats in 
Steenwijkerland. 
De opkomst was boven alle verwachting. Ruim 75 le-
den bezochten de bijenkomst en deze werd gehou-
den in Multi Functioneel Centrum (MFC) De Zuidwes-
ter in Steenwijk. De leden werden welkom geheten 
door de voorzitter van FNV Senioren ZW Drenthe – 
NW Overijssel, de heer Jan Gelderloos.  
Hij gaf aan dat we het gingen hebben over levens tes-
tamenten- volmachten – erven en schenken. Daar 
valt soms moeilijk over te praten. Wie kan ons dat be-
ter uitleggen dan een notaris.   
Hij schetste in het kort hoe de afdeling  het e.e.a. in 
het werkgebied organiseert.  
Op het afdelingskantoor in Meppel worden spreek-
uren gehouden waar tal van onderwerpen aan de or-
de komen. Ook voor belastingformulieren en het 
aanvragen van zorg- en huurtoeslag kan men daar te-
recht.  
Er zijn drie Contact Persoon Senioren(CPS) actief in 
het werkgebied. 
 
Na deze uiteenzetting gaf hij het woord aan notaris 
mr. B. Lever. Hij werd welkom geheten en ging in op 
o.a. wettelijke vererving;  
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voordelen van een testament; het laten beoordelen 
van het testament; hogere zorgbijdrage; voorkomen 
van problemen; mogelijkheden van schenken; vrijstel-
ling van schenkbelasting en vrijstelling erfbelasting 
2020 en tot slot het levenstestament /volmacht.   
Nadat, veelal persoonlijke, vragen werden gesteld tij-
dens de uiteenzetting en beantwoord door de notaris 
werd de bijeenkomst om ca. 16.00 uur beëindigd. 
Verdere informatie is te vinden op onze website. 

 

BELASTINGSERVICE 
De belastingconsulenten die namens de FNV weer de 
jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting - Premie Volks 
– verzekeringen 2019 verzorgen, hebben zich in een 
aantal bijeenkomsten weer voorbereid. 
Contactpersonen in onze regio zijn: 
 
Regio Meppel: Dhr. E. Dufour. Tel: 06-10306577  
(alleen tussen 9:00 en 20:00 uur!) 
Steenwijk: Dhr. E. Dufour. Tel: 06-10306577 (alleen 
tussen 9:00 en 20:00 uur!) 
Ruinerwold: Dhr. G. Westerhof. Tel: 06-27269038 
De Wijk: G. Westenbrink. Te:. 06-27269038 
Dwingeloo: Dhr. G. Sieders. Tel: 088-3680114 
 

De regio Zuidwolde wordt verwezen naar Hoogeveen. 
 

Belastinghulp via mail: 
Om je toch hulp te bieden kun je vanaf 26 maart in-
houdelijke vragen over je aangifte inkomstenbelas-
ting stellen via fiscalevragen@vereniging.fnv.nl 
 

In verband met de Coronacrisis zijn alle FNV kan-
toren in Nederland tot nader order gesloten.  
Leden die een afspraak hadden staan met de be-
lastingservice worden gebeld en/of gemaild.  
Vraag in ieder geval uitstel aan voor het doen 
van de aangifte!!!! 
 

     BIJ JOU IN DE BUURT 
De werkgroep promotie staat ook in 2020 weer op di-
verse markten. 
- Grachtenfestival Meppel Het grachtenfestival is  
   gecanceld vanwege de Corona-crisis. 
- Vestingsfeest Steenwijk (zaterdag 11 juli 2020) 
- Oogstfeest te Lhee (zaterdag 8 augustus 2020) 
- Wiekerfeest te De Wijk (zaterdag 31 augustus 
   2020) 
- Open bedrijvendag Provincie Drenthe  
   (zaterdag 7 november 2020) 

 

JUBILARISSEN 
In 2020 zouden er een drietal bijeenkomsten worden 
georganiseerd met betrekking tot het huldigen van de 
jubilarissen. In verband met het grote aantal jubilaris-
sen zou het aantal jubilarissen naar rato verdeeld 
worden over 3 bijeenkomsten 
I.v.m. de Coronacrisis zijn de jubileum bijeenkomsten 
van 28 maart 2020 en 6 juni 2020 tot nader order uit-
gesteld. 
De jubilarissen ontvangen ruimschoots (6 – 8 weken) 
van tevoren bericht wanneer de huldiging plaatsvindt.  
De jubilarissenbijeenkomst is van 10:00 tot 13:30 uur. 
Nadere informatie en eventuele wijzigingen zullen, 
mits noodzakelijk, in onze komende nieuwsbrieven 
worden opgenomen. 

ZWIM 
De werkgroep Zorg, Wonen, Inkomen en Meedoen 
heeft weer diverse activiteiten in voorbereiding. De 
werkgroep bestaat uit 7  leden, die aandacht beste-
den aan de sociale ontwikkelingen bij de overheid (in 
onze omgeving). Dit doen we door bijeenkomsten te 
organiseren voor de leden en geïnteresseerden, maar 
ook door politieke beïnvloeding op de dossiers parti-
cipatie, pensioen, zorg en Wmo. In de komende 
maanden zijn de volgende bijeenkomsten gepland: 
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Thema Waar/Wanneer 

Sociaal Domein/WMO 

Deze bijeenkomst is 

gecanceld i.v.m. de 

Coronacrisis 

31 maart 2020 in 

Buddingehof Ruiner-

wold 

SW/Participatie-wet 

Het is nog onduide-

lijk of deze bijeen-

komst doorgang gaat 

vinden. 

30 juni 2020 in De 

Schalle te Nijeveen 

Jaarvergadering 2020, 

Verkiezingen Alge-

meen Bestuur en to-

neel “wat heeft u aan 

de FNV 

21 september 2020 

in De Poele Meppel 

Actualiteit Pensioe-

nen 

Datum nog nader te 

bepalen. Mogelijke 

locatie in Zuidwolde 

 

Noteer de data alvast, je ontvangt nog persoonlijk bericht. 
 
       

ALGEMENE VERKIEZINGEN 
ALGEMEEN BESTUUR 
Op 21 september 2020 zullen er verkiezingen zijn voor het 
Algemeen Bestuur van Lokaal FNV Zuidwest Drenthe-
Noordwest Overijssel.  
Dit omdat dan de eerste zittingstermijn van 4 jaar erop zit.  
In de komende nieuwsbrieven zullen wij hierop terugkomen. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
SPREEKUUR WERK EN INKOMEN:  
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 19.30 
tot  20.30 uur wordt het spreekuur werk en inkomen 
georganiseerd in de FNV locatie Heinsiusstraat 121 te 
Meppel.  
Momenteel hebben wij 4 gecertificeerde consulenten 
die je kunnen helpen bij  kwesties rond ontslag, ziek-
te, functioneren, re-integratie, pensioen, enz. Ook is 
er periodiek een belastingdeskundige aanwezig. Gelet 
op de toestroom van leden naar het spreekuur over-
weegt het Lokaal Netwerk (de gastheer) het spreek-
uur een wekelijkse  frequentie te gaan geven.  Zodra 
hier meer duidelijkheid over is, ontvang je hier meer 
informatie over!  

I.v.m. de sluiting van alle FNV kantoren tot nader 
order zijn de spreekuren en is de vrije Inloop ge-
canceld. 
Uiteraard kun je jouw vragen sturen naar: 
spreekuurmeppel@vereniging.fnv.nl 

 

Misschien ten overvloede: 
Alle FNV Vakbondshuizen en Spreekuur- locaties 
in Nederland zijn vooralsnog gesloten tot 1 juni 
2020. Alle (georganiseerde) bijeenkomsten zijn 
vooralsnog gecanceld tot 30 juni a.s. 

 
 
VRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Heb je vragen en/of suggesties voor ons? Meld het 
ons via:  
bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl  

 

 
 

CONTACTGEGEVENS 
Lokaal FNV | Heinsiusstraat 121  7942TS MEPPEL | T 088-3680162 | E bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl | www.zuidwestdrenthe-fnv.nl 
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