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Beste leden,
Het bestuur wenst u voorspoedig en gezond 2017 voor u en allen die u lief zijn.
Lichtpuntjes: soms zijn ze groot en soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.
Contributie
De contributie voor 2017 bedraagt voor leden met een automatische incasso € 22,00 per
persoon. De automatische incasso zal in de 2e helft van februari plaatsvinden.
De contributie voor leden zonder automatische incasso bedraagt € 23,00 per persoon. Deze
personen ontvangen met de Nestor van week 8 (22-24 februari) een nota met het verzoek de
contributie voor 31 maart te voldoen.
H. Missen
Ook dit jaar zullen er weer H. Missen gelezen worden voor de leden en overleden leden van
onze afdeling. In het 1e halfjaar is dit:
In ’t Goy op zondag 12 maart
In Houten op zondag 5 maart en zondag 2 juli
In Schalkwijk op zondag 11 juni.
Belangrijke data
1e Algemene Ledenvergadering maandagmiddag 27 maart
2e Algemene Ledenvergadering maandagmiddag 30 oktober
Decemberbijeenkomst maandag 11 december
1e Dagtocht dinsdag 18 april en vrijdag 21 april
5-Daagse dinsdag 13 juni t/m zaterdag 17 juni
Belastinginvulhulp in 2017, Inkomstenbelastingjaar 2016 en Zorg-, Huurtoeslag
Opmerking vooraf: de belastingservice ouderenbonden Houten werkt niet meer in het
kader van de landelijk projectgroep. Alle lokaal samenwerkende HUBA's in Houten hebben
hun medewerking aan het landelijke project beëindigd, zij kunnen zich niet verenigen met de
landelijk ingeslagen weg. Met instemming van het afdelingsbestuur hebben de HUBA
vrijwilligers besloten door te gaan met een lokale belastingservice. Voor de HUBA's is dit een
grote stap - verandering, voor de hulpvragers verandert er niet veel, echter de service blijft
wel echt gratis, tegen een geringe onkosten vergoeding. Het verhaal in de Nestor november
2016, pagina 38-39, is niet meer van toepassing voor onze lokale leden.
In 2017 kunnen onze leden weer gebruik maken van de belastinginvulhulp HUBA (Hulp Bij
Aangifte).
De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt wel een globale
inkomensgrens:
- voor een alleenstaande: € 35.000, en
- voor gehuwden/samenwonenden: € 50.000.
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Na het verwerken van de belastingaangifte kijkt de HUBA, voor zover van toepassing, ook
naar uw toeslagen.
De belastinginvulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, deze service is gratis, wel kunnen de
werkelijk gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening gebracht
worden.
De lokale belastingservice maakt gebruik van de belastingdienstprogrammatuur, hierbij wordt
gebruik gemaakt van de persoonlijke machtigingscode. De leden die vorig jaar door ons
geholpen zijn zullen door de bij hen bekende HUBA benaderd worden, wanneer men in 2017
weer geholpen wil worden zal de HUBA de persoonlijke machtigingscode aanvragen, de
hulpvrager ontvangt deze op het huisadres per brief van de Belastingdienst. Bent u met zijn
tweeën, dan ontvangt uw partner een eigen code.
De HUBA 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 HUBA goed bewaren.
Heeft u nog geen gebruik gemaakt van de belastingservice ouderenbonden, dan ontvangt u
de machtigingscode niet automatisch. Indien wel gewenst dan kunt u bellen naar de DigiD
helpdesk 088 123 6555 (lokaal tarief) en uw machtigingscode aanvragen.
Voor het maken van een eerste - nieuwe afspraak voor belastinghulp kunt u contact
opnemen met het secretariaat van uw lokale afdeling: voor de KBO 030 637 2035.
In Houten / Bunnik kan men geen hulp vragen via het landelijk telefoonnummer voor de
belastingservice ouderenbonden zoals vermeld staat in de Nestor.
Vanaf 1 maart kan de HUBA voor u aan de slag, dan komt de benodigde informatie
beschikbaar.
SBOH
Zoals wellicht bekend is, is de KBO ook vertegenwoordigd in de SBOH (Samenwerkende
Bonden Ouderen Houten). Over het afgelopen jaar is een verslag gemaakt van de
uitgevoerde activiteiten en u kunt dit inzien via www.SBOH-info.nl
In de uitnodiging voor de 1e Algemene Ledenvergadering wordt hierop teruggekomen.
PCOB bijeenkomst
Het bestuur van de PCOB heeft ook onze leden uitgenodigd voor een bijeenkomst op
woensdag 22 maart om 14.00 uur in het Wereldhuis, Lupine-oord 6-8 in Houten.
Mevr. W. Dikken-Deetman komt het een en ander vertellen over de “Domari Society of
Gypsies” in Jeruzalem.
In Nederland is in 2013 een stichting opgericht on de naam “Vrienden van Domari”.
Uitnodiging symposium Fairtrade en Duurzaamheid
De Wereldwinkel bestaat 25 jaar en ter ere daarvan wordt dit symposium georganiseerd op
zaterdag 21 januari, van 13.30 uur tot 16.00 uur in Het Houtens, Kruisboog 1, Houten.
Minister Lilianne Ploumen zal in gesprek gaan met een aantal jonge en enthousiaste
fairtrade en duurzame ondernemers.
Het symposium richt zich op Houtense consumenten, politiek, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.
Ook u bent hiervoor van harte uitgenodigd.
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