KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 2-2018

Uitnodiging voor de 1e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Aanvang
Plaats

: maandag: 12 maart 2018
: 13.30 uur (zaal open 13.00 uur)
: Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. Bij binnenkomst liggen voor u klaar:
•
•
•
•

het verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2017
het financiële overzicht 2017
het financiële overzicht reiscommissie 2017
jaarverslag 2017 van de secretaris

Deze formulieren kunt u ook opvragen bij de secretaris, tel. nr. 030-6372035.
AGENDA:
01. Opening
02. Mededelingen.
Het bestuur zal binnenkort overleg hebben met het bestuur van de PCOB
over op welke terreinen we kunnen samenwerken.
03. Verslag 2e Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017
04. Financieel verslag 2017
Toelichting op de cijfers van de financiële overzichten 2017 met de begroting voor 2018.
05. Verslag kascommissie, bestaande uit de heren P. Stolk en J.J. van Rooijen.
Benoeming nieuw reservelid kascommissie.
06. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de penningmeester mevr. P.W. Steenman- Vernooij en lid J.G.
Vernooij. Beiden stellen zich herkiesbaar. Stemgerechtigde leden kunnen zich uiterlijk tot 1 week
voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur aanmelden.
07. Rondvraag
08. Pauze met een drankje
09. Presentatie door mevrouw notaris E. Stigter van notariskantoor Stigter & Leskens.
Notaris Stigter heeft gevraagd of u vragen over een bepaald onderwerp (omtrent
levenstestament, erven, schenken, enz.) voorafgaand aan deze bijeenkomst in te leveren bij de
secretaris tot donderdag 8 maart. Mevrouw Stigter heeft dan de mogelijkheid zich hierop voor te
bereiden.
10. Sluiting
Belangrijke data
Dagtocht naar Vander Klooster mode in Boskoop op donderdag 22 maart
Dagtocht vrijdag 20 april naar Zuid-Holland
5-Daagse maandag 11 juni t/m vrijdag 15 juni naar Callantsoog
Dagtocht naar Flevoland op vrijdag 7 september
2e Algemene Ledenvergadering 29 oktober
Decemberbijeenkomst 10 december in de Engel
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Belastinginvulhulp in 2018, Inkomstenbelastingjaar 2017 en Zorg-, Huurtoeslag
Ook in 2018 kunnen de leden weer gebruik maken van onze belastinginvulhulp voor het doen van
aangifte inkomstenbelasting, box 1 en box 3. 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 belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden, er
geldt wel een globale inkomensgrens:
- voor een alleenstaande: € 35.000, en
- voor gehuwden/samenwonenden: € 50.000.
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.
De onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 10 per adres, bij langere reisafstanden kan hiervan
afgeweken worden.
De plaatselijke 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 invulhulp benaderd worden, wanneer men nu weer geholpen wil
worden zal deze 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, 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 belastinginvulhulp goed bewaren.
Voor het maken van een eerste - nieuwe afspraak voor belastinginvulhulp kunnen leden contact
opnemen met het secretariaat van de KBO afdeling: 030 637 2035.
Vanaf 1 maart stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en kunnen wij 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.
Basistraining veiligheidsadviseur(s) op 22 maart.
De heer Frans Brinkman, bestuurslid prov. KBO zal deze training verzorgen voor ouderenadviseurs
die ook veiligheidsbezoeken willen gaan doen en voor veiligheidsadviseurs die hun kennis willen
opfrissen. Er kunnen maximaal 14 mensen deelnemen.
Aanmelding kan bij Marja.Berendsen@kbo-pcob.nl . Locatie Europalaan 40, Utrecht
Programma:
10.00 uur: inloop – koffie thee
10.30 uur: start – welkom – voorstelronde – Jozette Aldenhoven
Praktische zaken:
Afstemming vraag en aanbod van huisbezoek via KBO-PCOB
Declaraties
Kierstandhouder
Checklist
Promotieflyer
11.00 uur: Start van checklist huisbezoeker
12.30 uur: Lunch
13.00 uur: vervolg training – 15.00 uur: einde training.
Deelnemers krijgen aan het begin van de training een map met alle informatie. In de map zitten de
volgende materialen: Presentatie, Brochure, Checklist huisbezoek, Flyer huisbezoek ter promotie.
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Praat mee over goede zorg in Houten.
Op donderdag 1 maart, aanvang 20.00 uur, vindt in cultuurhuis Schoneveld een bijeenkomst plaats
georganiseerd door: KBO Houten, Gewoon Anders (= Stichting Gehandicaptenbelangen Houten) en
SGP.
Deelnemende (zorg)organisaties zijn onder andere: Buurtdiensten, Lister, Reinaerde, Abrona, Vitras,
PCOB.
Niet iedereen kan het redden op eigen kracht in onze samenleving. De gemeente Houten is mede
verantwoordelijk voor het ondersteunen van deze doelgroep. Dagbesteding, begeleiding van jongeren,
psychische hulp, hulpmiddelen, zoals rolstoelen.
Hoe staat het er eigenlijk voor met deze zorg in Houten? Hoe ervaart u deze zorg?
Ga samen met ons in gesprek met mede-houtenaren, zorgorganisaties en ouderenbonden.
Gevraagd deelnemers werkgroep WMO
De gemeente heeft op het sociaal domein een speciale adviesraad (ASD). Deze adviseert de gemeente
gevraagd en ongevraagd over beleidsvraagstukken t.a.v. het sociaal domein. Je moet dan denken aan
WMO, mantelzorg, jeugdzorg etc.
De raad heeft vertegenwoordigers uit 4 werkgroepen.
Eén van die werkgroepen is die van de WMO, die o.a. adviseert t.a.v. huishoudelijke hulp, vervoer etc.
Deze werkgroep zoekt een tweetal extra leden.
Het is de kans om toch invloed uit te oefenen op de zorg.
De werkgroep vergadert 1 maal per maand en je moet af en toe wat stukken lezen.
Nu en dan wordt er in groepjes een advies opgesteld.
Het liefst hebben we ervaringsdeskundigen.
Praat je graag mee: neem contact op met Henk Donker 06 527 294
Een belevenis van Henk Donker.
Een van mijn belastingklanten belde mij, dat de wederhelft was overleden met de vraag of ik wilde
helpen bij financiële afhandeling van een en ander.
De voornaamste bezigheid was het invullen van een F-formulier voor de belastingdienst, waarmee het
fiscale leven van de overledene wordt afgesloten.
Hierover een andere keer meer.
Bij het doorspitten van de “befaamde schoenendoos” met papieren, die in veel families bestaat, had
mevrouw 2 heel oude polissen gevonden.
Het bleken begrafenispolissen te zijn, afgesloten in 1960 op het verscheiden van meneer.
Een of andere coöperatieve verzekering van een katholieke stichting.
Bestaat natuurlijk niet meer.
Toch ging ik naar de volgende site http://www.atem.nl/atem/lijst.htm.
En… na veel zoeken en doorverwijzingen bleek dat de polissen nog steeds bestaan en ondergebracht
waren bij een groot verzekeringsbedrijf.
Met hen bellende bleken beide polissen samen nog een waarde van € 156,00 te hebben.
Restte nog slechts het invullen van 1 formulier en meezenden van de overlijdensaktes en……
er werd gewoon uitbetaald!
De les:…… gooi nooit wat weg en kijk of het nog te claimen is.
Stemhulp gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
Bijgevoegd vindt u een samenvatting van de programma’s van de politieke partijen met betrekking tot
het ouderenbeleid.
Wij hopen met deze samenvatting uw keuze te vergemakkelijken.
Maak gebruik van uw democratisch recht en ga stemmen!
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