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Geachte leden,
En dan is de vakantieperiode weer voorbij. Wat een zomer was het met een hele
lange hittegolf waar maar geen einde aan leek te komen. En nu de hitte dan toch
een beetje op z’n retour lijkt, vinden we het eigenlijk toch wel weer koud en willen
we graag weer buiten zitten. Niets verveelt ook zo gauw als regen, terwijl het toch zo
goed is voor de natuur. Maar als de zomer dan toch voorbij is, willen we graag weer
met het verenigingsseizoen beginnen. En ja, dat is dan vervelend, want dat kan toch
nog niet. Leek het voor de vakantie de goede kant op te gaan met de corona, op het
moment is het weer helemaal mis en nemen de besmettingen weer hand over hand
toe. Helaas is de situatie zo dat we dit jaar geen bijeenkomsten kunnen organiseren.
We zijn allemaal op een kwetsbare leeftijd en zijn allemaal op onze eigen manier
bang voor besmetting met het virus. Om dan een ledenbijeenkomst te houden,
waarbij de leden op 1,5 meter van elkaar moeten zitten, lijkt ons als bestuur niet erg
zinvol en ook al helemaal niet gezellig. Jammer genoeg dit jaar dus geen
ledenbijeenkomsten meer.
Wel proberen we u via onze nieuwsbrief en het magazine betrokken te houden bij
onze vereniging. Vergeet hierbij ook de websites niet. Denk bijv. aan de website het
landelijk bureau. Hier vindt u veel interessante en lezenswaardige artikelen en kunt u
zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief van de landelijke organisatie. Andere
interessante websites zijn die van bijv. POSO of de site van Geldfit. Dit zijn allemaal
heel leuke sites met veel (praktische) informatie waar menigeen iets aan heeft.
Een heel andere kant van de coronatijd wordt gevormd door allerlei handige
“jongens” die het op uw geld voorzien hebben. Dit kan op allerlei manieren, zoals
bijv. een vriendelijke man of vrouw die bij u aanbelt en dan aanbiedt om de
boodschappen voor u te doen. Mocht die bij u gebeuren en u wilt hier gebruik van
maken, denk er dan alstublieft om dan u nooit uw bankpas meegeeft. Mocht u niet
in staat zijn de boodschappen zelf in huis te halen, vraag dan zelf iemand die u kent
en vertrouwd of hij/zij u hiermee wilt helpen en geeft dan ook alleen contant geld
mee en niet uw bankpas. En denk niet: ach ik trap niet in dergelijke trucjes. Voor je
het weet gebeurt dat wel. Zelf onze voorzitter/penningmeester Meint Dekker kan u
hier een heel wal over vertellen. Hieronder volgt zijn verhaal:

WhatsApp Phishing fraude: Zo raak je je geld kwijt!
Via de Whatsapp op de mobiel van Marianne (de vrouw van Meint) het volgende
bericht binnen:
Hoi Mam
Ik heb een probleempje.
Mijn telefoon is stuk gevallen, nu heb ik een nieuw nummer: 06 84 14 72 05
Ik kan niet meer bij mijn mobiel bankieren app komen. Heb nieuwe gegevens
opgevraagd maar dat duurt minimaal 5 dagen.
Voor die tijd moet ik meerdere bedragen betaald hebben.
Maar nu moet ik vandaag een aantal dringende betalingen doen.
Kun jij mij 2 x € 800,00 lenen. Maandag, dus binnen 3 dagen, krijg je geld terug!
De app kon niet worden beantwoord; altijd stond dit nummer op de voice mail.
Wij zijn zo stom geweest deze bedragen te betalen.
Later vroeg onze dochter nogmaals om € 1.400,00 dat hebben wij niet, we kunnen je
helpen met € 500,00.
Marianne heeft ook nog geprobeerd met “Kun je hem niet bellen, jouw zwager, die
heeft meer financiële ruimte. Er werd geantwoord: daar schaam ik mij voor.
Door Marianne zijn ook nog andere voorstellen gedaan van: neem persoonlijk
contact met jouw bank.
Het antwoord was: ik moet wachten tot mijn gegevens binnenkomen.
Uiteindelijk zijn wij dus benadeeld voor € 2.100,00.
Hoe nu verder:
1. Schakel jouw bank in waarvan het bedrag is afgeschreven.
2. Laat een proces-verbaal opmaken door de politie (kan via de pc)
3. Bel de Fraude helpdesk (kan eveneens via de pc)
De bank heeft in dit geval € 1.000,00 terug kunnen halen bij de fraudeurs.
De politie heeft na enkele weken opnieuw gebeld en nog een bepaalde gegevens
opgevraagd. Ook zij gaan verder met hun speurwerk.
Beste mensen, u leest het. Het kan iedereen overkomen en denk niet dat overkomt
mij niet. Deze fraude zit zo geraffineerd in elkaar dat heel veel mensen er in trappen.
Zelfs Meint overkwam het en hij is toch echt niet onnozel. Daarom wees met z’n allen
alert en scherp en trap er vooral niet in.
Tot zover de nieuwsbrief deze week. Mocht u nog dingen te melden hebben voor de
nieuwsbrief, geef ze dan door aan Siena of Wineke, onze telefoonnummers en
mailadressen staan boven aan deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Siena en Wineke

