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Beste leden.
Het lustrumjaar 2018 ligt weer achter ons. We herinneren ons zeker onder meer de met veel
humor gepresenteerde lezing van notaris Stigter over het (levens-)testament, het bezoek aan
de brandweer waar praktijk en theorie plotseling samen kwamen, de reizen georganiseerd
door Ko en het klapstuk: de decemberbijeenkomst met cabaret, zang en een fijn buffet met
160 leden in De Engel.
Op de achtergrond werd gewerkt aan de bundeling van alle vrijwilligers die onze leden
individueel ondersteunen met raad en daad: de Senioren Vraagbaak.
Helaas ontvielen ons in dit ook weer jaar een aantal leden. Het ledental nam niettemin toe
door de grote inzet van Ko, onze ledenwerver.
De landelijke vereniging Unie KBO is gestart met een stevige discussie over de
samenwerking met PCOB en de nieuwe strategie die moet leiden tot een grotere openheid en
een belangrijke bindende rol voor KBO in de maatschappij die (te) veel oog heeft voor het
individu en (te) weinig voor het “samenleven”.
Het bestuur heeft weer volop voornemens om 2019 een positief jaar voor de leden te maken.
De ledenvergaderingen worden weer verrijkt met boeiende lezingen, de reizen worden weer
gezellig en leerzaam als altijd en ook de decemberbijeenkomst zal weer verrassend zijn.
De Senioren Vraagbaak is nu op sterkte en kan alle hulpvragen van de leden verwerken; maak
er gebruik van!!
2019 is ook het jaar waarin we ons meer gaan manifesteren op het politieke vlak, met name
gericht op het inhalen van de achterstand van senioren op de woningmarkt.
Om al deze voornemens te kunnen waar maken zijn meer leden en meer vrijwilligers nodig;
aarzel niet als u denkt een bijdrage te kunnen leveren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van
nieuwe leden, het versterken van het bestuur of deelnemen aan de Senioren Vraagbaak.
Ik eindig met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers voor hun grote inzet en
ik wens alle leden een zeer voorspoedig 2019.
De voorzitter.
Belastinginvulhulp in 2019, Inkomstenbelastingjaar 2018 en Zorg-, Huurtoeslag.
In 2019 kunnen onze leden weer 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 uw toeslagen gekeken, klopt het nog, of is een
aanpassing gewenst? De invulhulp komt bij u thuis. De belastinginvulhulp is bestemd voor
gepensioneerde leden, er geldt wel een globale inkomensgrens:
- voor een alleenstaande: € 35.000, en
- voor gehuwden/samenwonenden: € 55.000.
De belastinginvulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, onze service is gratis. Wel worden de
werkelijk gemaakte onkosten zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening gebracht. Deze
onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 10,00 per adres, bij langere reisafstanden kan
hiervan afgeweken worden.
De belastinginvulhulp gebruikt de belastingdienstprogrammatuur. Om de aangifte per
computer te kunnen openen, ondertekenen en versturen is de cliënt persoonlijke
machtigingscode nodig. De leden die vorig jaar door ons zijn geholpen zullen door de bij hen
bekende invulhulp benaderd worden.
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Wanneer men nu weer geholpen wil worden zal de belastinginvulhulp de persoonlijke
machtigingscode aanvragen. De hulpvrager ontvangt de machtigingscode op het huisadres 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.
!!!!! 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 stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en kan de invulhulp
voor u aan de slag, de aangifte moet voor 1 mei ingezonden zijn. Het is mogelijk dat de
invulhulp al eerder bij u langskomt om de benodigde informatie alvast te inventariseren en
verzamelen. Ook kan de cliënt, wanneer alle informatie al beschikbaar is, 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 2018 door uw huisarts of diëtist laten invullen en laten ondertekenen. Zonder
de dieetverklaring kan de invulhulp uw dieet niet meenemen in de belastingaangifte. De
dieetverklaring, formulier van de Belastingdienst, is via uw belastinginvulhulp verkrijgbaar.
Nieuwjaarstip, vervolg van de eindejaartips (Bericht van uw belastinginvulhulp)
Laat geen geld liggen
Heeft u de laatste jaren geen aangifte inkomstenbelasting gedaan, en heeft u een brief van de
belastingdienst ontvangen: “misschien krijgt u nog geld terug” dan is dat ook meestal het
geval. Wanneer u met zijn tweeën bent, en, u en uw fiscaal partner ontvangen de partner
AOW, en u, of uw partner, of u beiden heeft een aanvullend pensioen dan heeft u vrij zeker
nog recht op een teruggave van de ingehouden inkomstenbelasting op het aanvullend
pensioen, dit ten gevolge van ruimte in de algemene heffingskorting.
Om het teveel ingehouden deel terug te krijgen moet u wel zelf aangifte inkomstenbelasting
doen, de plaatselijke KBO-PCOB belastinginvulhulp kan u daarbij helpen.
Wanneer u al jaren geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, en uw inkomsten zijn al
jaren ongeveer hetzelfde, dan kunt u nog tot 5 jaar terug aangifte doen en mogelijk ook nog
over de voorgaande jaren een deel van de ingehouden inkomstenbelasting terugkrijgen.
De belastinginvulhulp kan eerst een proefberekening maken om te zien of u iets terug krijgt.
Ook als u geen brief van de belastingdienst heeft ontvangen, en de hierboven geschetste
situatie geldt ook voor u, dan mag u altijd zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Het kan veel
teruggave opleveren en het kost u niets, alleen een belastinginvulhulp onkostenvergoeding.
Contributie.
In de algemene ledenvergadering is besloten dat de contributie voor 2019 blijft gehandhaafd
op € 22,00 per persoon voor leden met een incassomachtiging en € 23,00 per persoon voor
leden zonder machtiging.
De automatische incasso zal worden uitgevoerd op vrijdag 1 februari of in de week daarna.
De nota’s voor contributie om zelf te voldoen zijn bij dit Magazine gevoegd.
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Verslag decemberbijeenkomst.
Op 10 december hebben we tijdens de decemberbijeenkomst stil gestaan bij het 8ste lustrum.
De voorzitter vertelde vooral wat de toekomstplannen zijn voor de afdeling en hoe dit vorm
gegeven zal worden.
Ook stonden we stil bij de 29 overledenen in 2018 en nog 2 overledenen van 2017.
Met 160 leden genoten we van de voordracht van Jos Thomasse: Zoete koek. Zijn voorstelling
eindigde met: Ik zag 2 beren broodjes smeren, wat volop werd meegezongen.
In de pauze werden de bezorgers van het Magazine in het zonnetje gezet, evenals de
belastinghulpen en Senioren Vraagbaak medewerkers.
Daarna konden we genieten van een lekker buffet en begon Hamoen & Friends met het spelen
van bekende nummers. Na het buffet werd door de band nog verder gespeeld en gingen ze
over naar Kerstmuziek.
Rond 14.00 uur kwam er een einde aan deze zeer geslaagde decemberbijeenkomst en gaan we
vol vertrouwen op weg naar het volgende lustrum.
Ter informatie: Afvalwijzer.
In de krant stond onlangs een duidelijk artikel over de verandering van de papieren kalender
naar de digitale afvalwijzer in Houten. De ophaaldagen van de verschillende soorten afval zijn
gewijzigd.
Senioren die geen internet hebben of weinig gebruik maken van de computer kunnen bij de
gemeente een papieren versie van deze afvalwijzer afhalen. U kunt ook bellen en dan wordt
deze afvalwijzer naar u toegestuurd.
Van de Reiscommissie.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de eerste dagtocht naar Drenthe op 19 april. We gaan
dan naar Vledder in Drenthe voor een bezoek aan het museum voor valse kunst.
Vervolgens een koffietafel in Meppel. 's Middags een mooie rondrit over het Dwingelderveld.
De dag word besloten met een 3-gangendiner in de Harskamp.
Ook voor onze 5-daagse van 11 t/m 15 juni naar Stadtkyll in de Eifel zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Voor het uitgebreide programma zie onze website: kbohouten.nl activiteiten.
Inlichtingen/aanmelden bij Ko Vernooij, telefoon: 030-6371209; e-mail:
kovernooij@gmail.com.
Om reeds in uw agenda te noteren:
De tweede dagtocht zal plaatsvinden op vrijdag 13 september 2019.
Belangrijke data in 2019:
1e Algemene ledenvergadering: maandag 1 april
Dagreis 1: vrijdag 19 april naar Drenthe
5-Daagse reis: dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni naar Duitsland
Dagreis 2: vrijdag 13 september naar (nog niet bekend)
2e Algemene ledenvergadering: maandag 21 of maandag 28 oktober (21 oktober is in de
herfstvakantie)
Decemberbijeenkomst: maandag 9 december.
H. Missen worden gelezen: zondag 17 februari om 10.00 uur in Schalkwijk;
zondag 17 maart om 11.00 uur in Houten, zondag 12 mei om 9.30 uur in ’t Goy.
Klaverjassen bij wijkvereniging De Weidevogels.
Op onderstaande data is er gelegenheid om te klaverjassen in De Meerkoet, Meerkoetweide
39 in Houten. Belangstellenden zijn welkom. De avonden beginnen om 20.00 uur.
Vrijdag : 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 26 april, 10 en 31 mei en 7 juni is laatste
kaartavond van het seizoen.
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