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Van de voorzitter 
 
De High Tea ligt weer achter ons. Er waren veel complimenten over het initiatief en 
de uitvoering. De catering door De Engel was, op wat schoonheidsfoutjes na, 
uitstekend en de optredens van de troubadour en de goochelaar werden zeer 
gewaardeerd. Misschien had de troubadour iets minder hard kunnen spelen, want 
lekker met elkaar bijpraten na een lange onderbreking door corona was soms best 
hard werken. Maar alles bij elkaar toch wel een groot succes, waar we met genoegen 
op terug kunnen kijken. 
 
Zoals al werd aangekondigd zijn er zo weinig inschrijvingen op de 5-daagse dat we 
hebben moeten besluiten deze niet te laten doorgaan. We hebben ons verbaasd 
over de geringe belangstelling uit Schalkwijk tot we ontdekten dat er in Schalkwijk 
zelf een soortgelijke reis is georganiseerd. We kijken nog of het mogelijk en zinvol is 
als alternatief enige korte dagreizen te organiseren; de belangstelling voor die 
dagreizen blijft immers groot. Zie: Van de Reiscommissie. 
 
Het theater organiseert weer een kerstvoorstelling met in alle rollen senioren (55+). 
Meer informatie hierover op de website www.aandeslinger.nl onder het kopje 
“nieuws”. Eerdere voorstellingen waren een groot succes, dus grijp je kans. 
 
Van de Reiscommissie 
 
Verslag dagtocht op donderdag 12 mei 2022 naar de Biesbosch. 
Eindelijk was het weer zover, de eerste dagtocht van het nieuwe seizoen.  
Ditmaal met als ultieme doel de Biesbosch. Na de opstap op de Molenzoom en onze 
nieuwe opstapplaats bij het zwembad gingen we eerst op weg naar Meteren. 
Iedereen kon lekker bijkletsen.  
In Meteren stond de koffie met gebak al klaar bij “de Drie Zussen”.   
Via een fantastische toeristische route bracht Wilma, onze chauffeuse van 
Eemlandreizen, ons naar “de Ruif” in Wagenberg voor de lunch. Hierna werd het tijd 
om snel naar Werkendam te gaan voor een bezoek aan het werkeiland inclusief 
museum. Bij aankomst stond de kapitein al klaar om voor ons een schitterende 
rondvaart door de Biesbosch te verzorgen waarbij hij ons veel vertelde over de flora 
en fauna van de Biesbosch. Mede door het schitterende weer was het een ervaring 
om nooit te vergeten. Na afloop bleef er eigenlijk te weinig tijd over, zodat de 
meesten alleen tijd hadden voor een drankje en geen museum hebben gezien.  
De dag hebben we afgesloten met een 3-gangendiner in Leerbroek in Restaurant 
“Onder de Pannen” met als hoofdgerecht “Kip uit de oven”. We gingen allemaal met 
een voldaan gevoel op huis aan en kunnen terugkijken op een geslaagde dag. 
Nu maar hopen dat we met ons volgende uitje, de lunchvaart op de Linge vanuit 
Leerdam, ook qua weer, net zo’n mooie dag hebben. Dit uitje is op woensdag 22 juni.  
Het daaropvolgende uitje is een high-tea in Woudenberg op woensdag 13 juli. 
Inschrijfformulier voor dit uitje is bijgesloten bij dit Magazine. 
(Ook voor 22 juni is inschrijven nog mogelijk.) Voor bijzonderheden, kijk op: 
https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/houten/activiteiten/  
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Uit de praktijk van de Belastinginvulhulp 

 

Noodkreet: van een KBO lid: Er is een “Brief” van de Belastingdienst Toeslagen met 
het verzoek om het e.e.a. na te gaan en eventueel hulp te zoeken. De betreffende 
persoon, ruim 80++, doet nog steeds zelf zijn aangifte met de PC, is digitaal vaardig. 
Dat is heel mooi en goed maar toch blijkt het doen van een correcte 
belastingaangifte wat lastig.  
Het betrof een zogenaamde “Inkomensbrief”. Deze waarschuwing vanuit Toeslagen, 
dat er in de nu beschikbare gegevens voor de cliënt iets nadelig vreemds zit, wordt 
altijd op papier verstuurd. Dit in tegenstelling tot de voorschot- en definitieve 
toeslagen beschikking, die verdwijnt veelal in de MijnOverheid Berichten Box.  
De bijbehorende specificatie is alleen nog na inloggen met DigiD online te vinden. 
 

Wat blijkt: in het inkomen zit ineens een sprong omhoog, terwijl alles al jaren lang 
stabiel was. Heel goed, een compliment naar de Belastingdienst dat zo'n brief 
verstuurd wordt. Een oproep ter verificatie, voordat dat die “vreemde waardes” 
domweg worden doorgevoerd met als gevolg: nu flink terugbetalen, ellende en pas 
veel later weer corrigeren.  
De Belastinginvulhulp gaat direct langs, gelukkig is er een werkende DigiD aanwezig, 
men kan zelf inloggen en de hulp kan alles bij de Inkomstenbelasting- en Toeslagen 
snel nakijken. Er zat een fout in de aangifte IB2021. De partner heeft alleen AOW en 
doet derhalve geen aangifte, maar ergens moet het inkomen van deze partner wel 
ingevoerd worden. De cliënt had het bij zichzelf gezet, maar de belastingdienst weet 
zelf ook al van de partner, dus nu zat er 2x partner AOW in het systeem.  
 

Oplossing: De aangifte geopend, gecorrigeerd en opnieuw ingestuurd, en ja: de 
vooraf al verwachte teruggave kwam er precies uit, i.p.v. 3x zoveel belasting betalen.  
Bij de Toeslagen nog het e.e.a. nagekeken, daar staat alles nu (nog) goed. Hopelijk 
wordt de gewijzigde aangifte snel verwerkt en komt alles vanzelf weer goed bij de 
definitieve nacalculatie van de toeslagen in juli - augustus. 
 

Terloops: voor deze cliënt ook nog de DigiD SMS 2-traps verificatie via de GSM 
aangevraagd (het telefoonnummer was bij DigiD nog niet bekend). Zie ook de vorige 
nieuwsbrief. De extra beveiliging met SMS 6-cijfercode wordt oktober 2022 verplicht. 
Advies: Heeft u zelf geen goed gevoel bij uw eigen belastingaangifte, of komen er 
vreemde brieven, zoek dan hulp. Neem contact op met de secretaris. 
 

Tip: wanneer fiscale partners aangifte doen, doe het voor beiden, al is er alleen maar 
AOW, en vraag voor de partner een machtigingscode, dan is er geen 2e DigiD nodig.  
 

 
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 
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