
  

 

Afdelingsnieuws nummer: 2022-2 

 

 www.kbohouten.nl 1 / 2 

Van de voorzitter 
 
Het lijkt soms echt al lente te worden met temperaturen rond de 10 graden en steeds 
langere dagen. De sneeuwklokjes en krokussen schieten de grond uit. Die 
lentekriebel heerst ook bij het bestuur van KBO Houten/Bunnik dat al ontzettend lang 
wacht op de kans om de activiteiten voor de leden eindelijk weer te gaan uitvoeren.  
We hebben al een aantal keren gedacht dat we konden beginnen en zijn toch iedere 
keer weer verrast door weer een nieuwe variant van Corona. Maar nu lijkt het toch 
echt gedaan met de maatregelen en waarschijnlijk vervallen op vrijdag 25 februari 
alle beperkingen behalve testen bij toegang voor grote evenementen en natuurlijk de 
basisregels. 
We gaan dus met nieuwe moed beginnen met het plannen van de belastinghulp, de 
reizen en reisjes, de Algemene Ledenvergaderingen en – last but not least – het 
grote feestdiner voor alle leden, met eten, drinken, mooie acts en vooral elkaar 
ontmoeten. We wachten volgende week vrijdag af en zijn de ontwikkelingen dan nog 
net zo positief als nu dan gaan we ermee aan de slag.  
In de vorige Afdelingsnieuws meldden we dat we alle politieke partijen hebben 
gevraagd aan te geven wat ze specifiek over senioren in hun 
verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen zodat we onze leden zouden kunnen 
informeren om daarmee optimaal voorbereid te gaan stemmen. Helaas hebben we 
van geen enkele partij relevante informatie ontvangen. Senioren tellen kennelijk niet 
echt mee en zijn gewoon over het hoofd gezien. Dat belooft niet veel goeds. We 
gaan alle partijen nogmaals aansporen nog eens te bezien of senioren toch niet 
meer en meer specifieke aandacht moeten krijgen. 
 
H. Missen 
 
Het eerste halfjaar worden de volgende misintenties gelezen: 
Zondag 27 februari om 11.00 uur in Houten 
Zaterdag 12 maart om 19.00 uur in Schalkwijk 
Zondag 3 april om 9.30 uur in ’t Goy 
 
Van de Reiscommissie 
 
Bijgevoegd de eerste 2 uitjes van dit jaar. 
De eerste naar Vander Kloostermode op 20 april wordt nog door de reiscommissie 
georganiseerd en betaalt u ook nog aan de eigen reiscommissie. 
Het tweede uitje: dagreis naar de Biesbosch op 12 mei meldt u wel aan bij  
Ko Vernooij, maar u ontvangt een nota van Eemlandreizen. 
 
De aangifte Inkomstenbelasting en aanvraag/aanpassing Zorg-, Huurtoeslag 
 
Dit jaar kunnen onze leden weer gebruik maken van de plaatselijke belastingservice. 
Bij het verwerken van de belastingaangifte wordt er, voor zover van toepassing, ook 
gekeken naar uw toeslagen, klopt het nog, of is een aanpassing gewenst? 
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Covid-19 en de Belastinginvulhulp: Ons principe, de invulhulp komt bij u thuis.  
Wij hopen dit jaar iedereen weer thuis te kunnen bezoeken.  
Heeft u hier problemen mee bespreek dat dan met ons. 
 
Voorwaarden: De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt 
wel een globale inkomensgrens: 

 Voor een alleenstaande: € 35.000,00 en 
 Voor gehuwden/samenwonenden: € 55.000,00. 

De leden die vorig jaar door ons zijn geholpen zullen door de bij hen bekende 
invulhulp worden benaderd. Onze service is gratis. De belastinginvulhulp werkt op 
basis van vrijwilligheid. Er zijn wel materiaal-, administratie- en reiskosten. Als 
tegemoetkoming kan men hiervoor een vergoeding van € 12,00 per adres vragen. 
 
Machtigingscode: De belastinginvulhulp gebruikt belastingdienstprogrammatuur. 
Om de aangifte per computer te kunnen openen, invullen, ondertekenen en versturen 
is de per cliënt persoonlijke machtigingscode nodig. Wanneer u het afgelopen jaar 
met een machtigingscode bent geholpen, dan ontvangt u voor dit jaar op het 
huisadres weer een machtigingscode. Bent u met zijn tweeën, dan ontvangt uw 
partner, indien nodig, ook een eigen machtigingscode. De machtigingscodebrief zit in 
een gewone witte envelop. Wilt u deze brief (brieven) goed bewaren, en de codes 
eventueel al eerder telefonisch doorgeven aan de belastinginvulhulp. 
 
Wanneer: Vanaf 1 maart stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en 
kan de invulhulp voor u aan de slag, de aangifte moet voor 1 mei ingezonden zijn, 
maar er kan eenvoudig uitstel gevraagd worden tot september. Het is mogelijk dat de 
invulhulp al eerder bij u langskomt om de benodigde informatie te inventariseren.  
Voor het maken van een nieuwe - eerste afspraak voor belastingservice kunnen 
leden contact opnemen met het secretariaat van de plaatselijke afdeling. 
 
Dieet: Volgt u een dieet en wilt u dat fiscaal opvoeren als aftrekpost, dan moet u op 
tijd de van toepassing zijnde Dieetverklaring door uw huisarts of diëtist laten invullen 
en laten ondertekenen. Let op: de geaccepteerde dieet lijst verandert ieder jaar. 
 
Aftrekposten: Geeft u aan goede doelen dan is het deel boven de drempel ook als 
aftrekpost op te voeren, net als bepaalde zorgkosten (vervoerskosten voor uw eigen 
zorg, ziekenhuisbezoek, taxi, kilometers eigen vervoer, zelf betaalde medicijnen (op 
voorschrift arts) etc., maar niet het eigen risico. Om het de belasting invulhulp wat 
gemakkelijker te maken kunt u misschien het een en ander vooraf al inventariseren. 
 
Het bestuur van de KBO Houten / Bunnik bestaat uit: 
 

Voorzitter: C.P. (Cees) Stal 030 637 8108, c.stal@kpnmail.nl 

Secretaris: H. (Henk) Donker 06 5272 9426, donker0@xs4all.nl 

Penningmeester: 
 

P.W. (Nel)  
Steenman-Vernooij 

030 635 0606, pwsteenman@lijbrandt.nl 
 

Reiscommissie, 
Ledenadministrateur: 

J.G. (Ko) Vernooij 030 637 1209, kovernooij@gmail.com 
 

Belastinginvulhulp: Via de secretaris 06 5272 9426, donker0@xs4all.nl 

Ouderenadviseur: 
 

M.A.G. (Marja) 
Hoonhoud-Derks 

06 2202 3889, 
vraagbaak.houten@gmail.com 

 


