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Beste leden.
Ledenverloop.
Op 1 januari 2019 zijn we gestart met 793 leden.
Aan het eind van het jaar zijn we geëindigd met 798 leden.
In de decemberbijeenkomst hebben we stilgestaan bij de 28 overleden leden.
Informatie over Digicafé in Odijk en het Internetcafé in Bunnik.
Het kan zomaar gebeuren.
Gisteren werkte de tablet nog prima, maar vandaag is er geen beweging in te krijgen.
Tablet is geen fiets die moet bewegen, maar hij (of is het een zij) de tablet dus, moet
wel meteen starten. Een niet werkende tablet, maar het kan natuurlijk ook de
smartphone, iPhone, laptop of PC zijn, geeft ergernis want we gaan er vanuit dat die
apparaten het gewoon doen als wij, de gebruikers, dat willen. Toch is de praktijk
weerbarstig en dan komt het Digicafé van de Huiskamer van Odijk of het Internetcafé
van de bibliotheek in Bunnik in beeld.
Digitale apparatuur, of het nu een tablet, een laptop, smartphone, iPhone of PC is, u
kunt er mee naar een van de beide cafés komen. Hoewel café? Er wordt alleen
koffie/thee geschonken. Kunt u de PC ook meenemen? Nee, niet de PC onder uw
arm meenemen, maar u kunt er wel uw vraag over stellen. Een laptop, tablet of
smartphone, iPhone kunt u wel meenemen, maar wel in opgeladen toestand.
Vermoedelijk bent u zelf ook opgeladen, doordat het apparaat niet doet wat u wilt.
Wanneer kunt u als lid van KBO Houten/Bunnik-Odijk-Werkhoven terecht met uw
digitale vragen?
Elke dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur bij de bibliotheek in Bunnik. Dit is
een samenwerkingsverband van Idea bibliotheek, Seniorweb en het SAB. Toegang
is gratis, koffie/thee € 0,50.
Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur bij het Digicafé van de Huiskamer
van Odijk, Rijneiland 7 in Odijk. Toegang en koffie/thee gratis.
Op beide adressen zijn vrijwilligers aanwezig om uw te helpen zover dat in hun
vermogen ligt. U hoeft voor deze Digi-specialisten geen afspraak te maken. Wandel
gewoon binnen en met een beetje geluk loopt u weer naar buiten met een goed
werkend apparaat of een advies als wellicht uw probleem te maken heeft met de
thuissituatie, bijvoorbeeld een niet werkend wifi-netwerk.
Decemberbijeenkomst.
Afgelopen 9 december was er weer de jaarlijkse decemberbijeenkomst in de grote
zaal van restaurant De Engel. Na de ontvangst met koffie/thee genoten156 leden van
een voordracht door Frans Meek van het Klompenmuseum. Tijdens de pauze
werden de bezorgers van het Magazine beloond met een attentie. Ook de
medewerkers van de Senioren Vraagbaak kregen een attentie. Marianne de Reuver
werd extra in het zonnetje gezet omdat zij na vele jaren is gestopt met haar
werkzaamheden. Na de pauze werd een stamppottenbuffet geserveerd en was er
een muzikale presentatie door het gelegenheidskerstkoor Mizzelto.
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Komende activiteiten.
Ledenvergaderingen:
Maandag 30 maart 1e Alg. Ledenvergadering in De Opstandingskerk
Maandag 26 oktober 2e Alg. Ledenvergadering in De Opstandingskerk
Reizen:
Dagtocht 1: vrijdag 24 april naar Delft/Gouda
5-Daagse reis: maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni
Dagtocht 2: vrijdag 11 september
Passiespelen Tegelen: zondag 24 mei. Opgeven kan alleen nog voor de reservelijst
Dinsdag 22 september: Van der Klooster Mode
H. Missen
29 februari om 19.00 uur in Schalkwijk
21 maart om 19.00 uur in ’t Goy
Aangifte Inkomstenbelasting 2019, aanvraag / aanpassing Zorg-, Huurtoeslag.
In 2020 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?
Let op: de vaste inkomensgrens bij huurtoeslag is vervallen, nu geldt een
aflopende schaal. Was uw inkomen in 2019 net iets te hoog dan heeft u nu 2020
misschien wel recht op een stukje huurtoeslag. De belastinginvulhulp kan het voor u
nagaan. U kunt ook zelf een proefberekening maken. Ga naar:
www.belastingdienst.nl zoek naar “Proefberekening toeslagen” ga naar de
pagina en Start de Proefberekening. Ingeval van twijfel: zoek hulp!
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 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 men afgelopen jaar middels een machtigingscode is geholpen, komt, als
het goed verloopt, dit jaar de machtigingscode voor IB2019 vanzelf. 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
machtigingscode.
De belastinginvulhulp heeft deze (beide) machtigingscode(s) nodig.
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!!!!! 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. 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 2019 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 is via uw belastinginvulhulp verkrijgbaar, het
formulier staat ook op de site van de belastingdienst.
Geeft u veel aan goede doelen, giften, dan is het deel boven de drempel ook als
aftrekpost op te voeren, net als bepaalde zorgkosten (vervoerskosten, zelf betaalde
medicijnen (op voorschrift) etc., niet het eigen risico. Om het de belastinginvulhulp
makkelijk te maken kunt u misschien e.e.a. al vooraf inventariseren.
Reiscommissie.
Voor de eerste dagtocht naar Delft en Gouda op vrijdag 24 april en voor de 5-daagse
naar Lochem van 8 t/m 12 juni zijn nog enige plaatsen beschikbaar.
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met Ko Vernooij,
telefoon: 030-6371209 of 06-32983674.
Oproep.
Ko Vernooij verzorgt niet alleen de verspreiding van het Magazine in Houten, maar
ook de verspreiding naar de verdeelpunten door de gehele provincie. 10 x Per jaar
rijdt hij op dinsdag- en woensdagmiddag door de gehele provincie met een auto vol
pakketten Magazines. Hij is dringend op zoek naar iemand die hem hierbij wil helpen
om zodoende de route te leren kennen en hem zo nodig te vervangen mocht dit
noodzakelijk zijn. Voor verdere informatie: zie hierboven bij reiscommissie.
Contributie 2020.
Voor die leden waarvan geen e-mailadres bekend is: de contributie wordt op 31
januari geïncasseerd. De nota’s voor diegenen die geen automatische incasso
hebben afgegeven, vindt u bij dit Magazine.
(In de begeleidende brief die per mail is verzonden wordt abusievelijk de
incassodatum van 28 februari genoemd, dit moet dus 31 januari zijn.)
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