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Van de voorzitter 
 
Terwijl ik dit stuk schrijf kijk ik naar buiten en constateer dat we weliswaar 
meteorologisch in de winter zitten maar dat het toch echt meer op de herfst lijkt; geen 
sneeuw maar regen en nieuwe records bij de maximumtemperatuur. Zelfs hoog in de 
bergen ligt nauwelijks sneeuw en valt er weinig te skiën. Weerkundig gezien een 
matig begin van het nieuwe jaar. 
En ook de oorlog in Oekraïne woekert voort zonder uitzicht op een vorm van vrede 
en rust voor de inwoners daar en overal waar ze tijdelijk verblijven in het buitenland. 
Toch gaan we weer vol goede moed aan een nieuw jaar beginnen in de hoop op 
betere tijden. Dat geldt voor u, die ongetwijfeld veel goede voornemens hebben 
gemaakt. En het geldt ook voor KBO. U zult er nog veel en vaak over horen. 
 
Tenslotte een belangrijke tip over het recht op zorg- en/of huurtoeslag. De AOW en 
veel pensioenen gaan in 2023 omhoog maar ook de financiële grens tot waar het 
recht bestaat op deze toeslagen (het toetsingsinkomen / -vermogen) gaat omhoog.  
 

• In de meeste gevallen waar nu al recht op de toeslagen bestaat zal er daarom 
per saldo niet veel veranderen. Dat geldt zeker als het grootste deel van uw 
inkomen bestaat uit AOW.  

• Anders wordt het als u naast de AOW een stevig aanvullend pensioen hebt dat 
meer dan 7% stijgt door indexering. Dan kan het recht op een of meer toeslagen 
verminderen of zelf vervallen. Dat betekent: volgend jaar weer terugbetalen. 

• Het kan ook gebeuren dat u naast de AOW een stevig pensioen hebt dat juist 
niet of nauwelijks wordt geïndexeerd. Dan komt u misschien net onder de 
financiële grens en krijgt u juist wel recht op toeslagen. 

 
Het loont de moeite dit goed uit te zoeken. Op internet vindt u alle relevante 
informatie op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Daar vindt u (links onder) een 
hulpmiddel: Maak een proefberekening. Als u al wordt geholpen door de KBO bij 
het invullen van de belastingaangifte, dan wordt dit automatisch meegenomen. 
 
Mocht u twijfelen en zelf de berekening niet kunnen uitvoeren, dan kunt u vanaf 
begin maart 2023 contact opnemen met onze KBO Senioren Vraagbaak  
(Bel 06.2202.3889 of e-mail vraagbaak.houten@gmail.com) 
 
➢ Voor de goede orde meld ik nog dat het aanvragen van de toeslagen voor 2023 

gedurende het hele jaar mogelijk is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. 
➢ Tot 1 september 2023 kunnen er nog toeslagen voor 2022 aangevraagd worden. 

 
Het 2023 toetsingsinkomen bestaat uit de som van de bruto 2023 AOW (bij partners 
2x) en alle aanvullende 2023 bruto pensioenen. De 2023 bruto AOW bedraagt voor 
een alleenstaande ca. € 18.100 en bij partners bruto ca. € 12.400 (dit 2x nemen). 
Om het 2023 bruto pensioen te schatten neemt u het bedrag uit de 2022 jaaropgave 
en verhoog dit met de % indexering van het pensioenfonds. Met de proefberekening 
kunt zien of- en op hoeveel toeslag u mogelijk recht hebt. 

http://www.toeslagen.nl/
mailto:vraagbaak.houten.@gmail.com
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Hulp bij Belastingaangifte, Zorg- en Huurtoeslag: aanpassen of aanvragen   
 
Het hele jaar door, en zeker in maart – april, kunnen onze leden gebruik maken van 
de plaatselijke belastinginvulhulp voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. 
Bij het verwerken van de belastingaangifte wordt er, voor zover van toepassing, ook 
naar de toeslagen gekeken, klopt het nog, of is een aanpassing gewenst?  
Misschien is er dit jaar wel recht op een huur- of zorgtoeslag. De aanvraag over het 
voorgaande jaar kan nog tot september van het lopende jaar. Onze service is 
bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt wel een globale inkomensgrens:  
 
   - Voor een alleenstaande: € 40.000 en  
   - Voor gehuwden/samenwonenden: € 60.000.  
 
Wij komen bij u thuis. 
 
De belastinginvulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, onze service is gratis. Wel 
worden kosten in rekening gebracht zoals reis-, apparatuur- en printkosten.  
De onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 15 per adres, bij langere reisafstanden 
of veel meerwerk kan hiervan afgeweken worden.  
 
De belastinginvulhulp gebruikt de programmatuur van de belastingdienst. Om de 
aangifte per computer te kunnen openen, ondertekenen en versturen is de per cliënt 
persoonlijke machtigingscode nodig. De leden die vorig jaar door ons zijn 
geholpen zullen weer door de bij hen bekende invulhulp benaderd worden. 
Wanneer nog nodig wordt de persoonlijke machtigingscode opnieuw aangevraagd.  
De machtigingscode komt op het clienthuisadres per brief van de Belastingdienst.  
Bent u met zijn tweeën, dan ontvangt uw partner, indien nodig, ook een eigen code. 
 
De belastinginvulhulp heeft deze (beide) machtigingscode(s) nodig. 
 
Opmerking: misschien was u gewend om ieder jaar een nieuwe machtigingscode te 
ontvangen. Vorig jaar heeft de Belastingdienst een code gegeven die meerdere jaren 
geldig is, u krijgt nu dus geen nieuwe. Uw invulhulp weet dit. 
 
!!!!! Let op: de machtigingscodebrief van de belastingdienst zit niet in de 
gebruikelijke blauwe envelop, maar in een gewone witte. Wilt u deze brief 
(brieven) met machtigingscode(s) voor de invulhulp goed bewaren. 
 
Vanaf 1 maart is de programmatuur van de belastingdienst beschikbaar en kan de 
invulhulp voor u aan de slag, de aangifte moet voor 1 mei verzonden zijn. Het is 
mogelijk dat de invulhulp al eerder bij u langskomt om de benodigde informatie alvast 
te inventariseren. Ook kan de cliënt, wanneer alle gegevens al bekend zijn, zelf in 
februari contact opnemen met de bij hem bekende invulhulp. 
 
Voor het maken van een eerste - nieuwe afspraak voor belastinginvulhulp kunnen 
leden contact opnemen met het secretariaat van de KBO afdeling: 030 637 2035.  
 
Volgt u een dieet, en wilt u dat fiscaal opvoeren als aftrekpost, dan moet u op tijd de 
Dieetverklaring door uw huisarts of diëtist laten invullen en ondertekenen. Zonder 
de dieetverklaring kan de invulhulp uw dieet niet meenemen in de belastingaangifte.  
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Leden in Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek kunnen voor belastinginvulhulp 
terecht bij de van oudsher bekende belastinginvulhulp personen van voorgaand jaar. 
 
Bericht van de reiscommissie 
 
We hebben voor het komende half jaar een gevarieerd programma vastgesteld.  
De aftrap is 11 april met een bezoek aan het ambachtenmuseum in Terschuur.  
Voor het programma: zie bijgevoegd inschrijfformulier. 

Op dinsdag 11 mei staat er een bezoek aan het Rozenparadijs in Burgerveen op het 
programma. Op de terugweg rijden we via Woudenberg waar we de trip afsluiten met 
een heerlijke pannenkoek. 
In juli hebben we, na het succes van vorig jaar met de lunchvaart op de Linge, nu 
een lunchvaart van Kerkdriel richting Den Bosch. Uiteraard voorafgegaan door koffie 
met gebak in Hurwenen. Na het ontschepen in Engelen wordt u met de bus naar  
Den Bosch gebracht om te kunnen flaneren. Rond 17.00uur zijn we dan weer terug 
in Houten. Over de vijfdaagse reis wordt nog nagedacht en daar hopen we volgend 
Afdelingsnieuws meer over te kunnen vertellen. 
 
H. Missen 
 
Schalkwijk: zaterdag 18 februari om 19.00 uur 
Wijk bij Duurstede: zondag 19 februari om 9.30 uur 
Houten: zondag 26 maart om 11.00 uur 
’t Goy: zondag 30 april om 9.30 uur 
 
Contributie 
 
Bij dit Magazine zijn de nota’s gevoegd voor de contributie van diegenen die geen 
machtiging hebben afgegeven. Wilt u de contributie voor 18 februari voldoen? 
De incasso voor de overigen zal plaatsvinden op vrijdag 3 februari. Diegenen 
waarvan het mailadres bij ons bekend is hebben inmiddels bericht via hun mail 
ontvangen. 
 
Belangrijke data: 
 
28 maart: 1e A.L.V.in Schoneveld 
11 april: uitje naar Ambachtenmuseum, Terschuur 
11 mei: bezoek aan Rozenparadijs, Burgerveen 
19 t/m 23 juni: vijfdaagse naar België 
2 september: Activiteitenmarkt op ‘t Rond 
31 oktober: 2e A.L.V. in Schoneveld 
11 december: decemberbijeenkomst bij De Engel 
 
Ledenverloop 
 
We begonnen met 722 leden op 1 januari 2022. Er kwamen 112 nieuwe leden bij  
(52 in Houten en 60 overgekomen van de afdeling Cothen Wijk bij Duurstede 
Langbroek). 
Er zijn 29 leden overleden en 43 hebben er opgezegd of zijn verhuisd. Op 31 
december 2022 hadden we 762 leden. 
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Bericht van de wandelclub 
 
De afgelopen maand hebben we weer 3 wandelingen gemaakt.  
De eerste was een NS-wandeling op 1 december van 13 km, beginnend vanuit 
Driebergen via Austerlitz naar Maarn. Een pittige wandeling maar met schitterend 
weer.  
Verder nog een korte wandeling op 13 december, “de Bunnikse Lus” van 7,8 km. 
Een interessante wandeling, beginnend bij het station van Bunnik en dan via 
Beverweerd over het jaagpad langs de Krommerijn terug naar het station.  
De derde wandeling was weer een NS-wandeling, genaamd “de Lange Duinen”.  
Deze wandeling ging vanaf station Amersfoort naar Soest Zuid en had een lengte 
van 12 km. 
Indien u ook belangstelling hebt om te wandelen, voor inlichtingen en/of opgeven 
kunt u contact opnemen met  Ko Vernooij. U wordt voor elke wandeling uitgenodigd 
via een speciale app-groep, waaraan u toegevoegd wordt. Heeft u geen WhatsApp 
dan gebeurt dit via mail of telefonisch. 
De wandelingen gaan van 6 tot 15 km, meestal in de buurt maar ook verder weg.  
Verder weg zijn de langere wandelingen. Dan gaan we er gezamenlijk per auto naar 
toe, met elkaar meerijdend. De NS-wandelingen uiteraard per trein. 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
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 

Bestuurslid: M.H.M. (Thijs) Cuppen  06 5392 8890, thijshan.cuppen@gmail.com 

Reiscommissie, 
Ledenadministrateur: 

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

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

Ouderenadviseur: 
Senioren Vraagbaak 

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

06 2202 3889, vraagbaak.houten@gmail.com 
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