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Beste leden
De vakantieperiode is bijna voorbij. We hopen dat u ondanks de soms wel zeer hoge
temperaturen heeft kunnen genieten van de vele mooie zonnige dagen.
Misschien was u wel een van de deelnemers aan de activiteiten van de Zomerschool.
We gaan weer over tot de orde van de dag met de volgende activiteiten.
Komende activiteiten
 Vrijdag 7 september dagtocht naar de Flevopolder.
 Donderdag 27 september dagtocht naar Vander Klooster mode in Boskoop
 Maandag 29 oktober 2e Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging hiervoor vindt u
in het volgende Afdelingsnieuws
 Maandag 10 december Decemberbijeenkomst in De Engel
Voor beide dagtochten zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor inlichtingen en opgave kunt u
contact opnemen met Ko Vernooij, tel. nr. 030-6371209/e-mail kovernooij@gmail.com
Bericht van Henk Donker
De huurtoelage valkuil.
Af en toe maak je als cliënten ondersteuner/belastingadviseur iets mee, waarvan je denkt…..
daar moet ik de leden van de ouderenbonden op attenderen.
Recentelijk had ik weer zo’n geval.
In paniek belde een mevrouw (weduwe 80 jaar) mij op met de mededeling, dat ze de
definitieve vaststelling had gehad over de toelages van 2017. En ze moest de complete
huurtoelage terug betalen. Ik stond even te kijken, want ik had haar eind 2016 gewezen op de
zaken, die ze moest doen.
Wat was het geval en voor wie geldt het.
Bij het toekennen van een huurtoelage wordt er gekeken hoeveel geld er op de bank staat en
dat betreft alle rekeningen, die u heeft (ook de lopende). Dat heet een vermogenstoets.
In 2017 mocht er per persoon € 25.000 op staan en dus bij een echtpaar € 50.000. Voor 2018
is dit € 30.000 en € 60.000. Dit wordt gemeten op 1 januari en in dit geval 1 januari 2017.
Mevrouw en meneer hadden in 2016 meer dan € 25.000, maar minder dan € 50.000 op de
bank. Dus niets aan de hand. Maar in het najaar van 2016 overleed meneer. En dan mag
mevrouw als enige overblijvende nog maar € 25.000 hebben. Dus heb ik haar daar op
gewezen: geld opnemen, uitgeven, schenken of wat dan ook, als het tegoed maar onder de
€ 25.000 komt.
Afgelopen maanden kwam de definitieve afrekening en bleek er op 1 januari 2017 € 25.200
op de banken te hebben gestaan. In de laatste dagen van het jaar was er een storting op de
lopende rekening geweest.
In dat geval kost het je dus bij € 200 overschrijding een toelage van duizenden euro’s.
Dit betekent het volgende, als u alleen komt te staan:
 Breng het bedrag ruim terug tot onder toegestane bedrag
 Houd de laatste week van december de bankrekeningen elke dag in de gaten.
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Zilveren Kruis Achmea
Als u lid bent van de KBO en u bent aangesloten bij de Zorgverzekering Zilveren Kruis
Achmea dan heeft u recht op collectiviteitskorting.
Wij maken u erop attent dat indien u besluit om uw lidmaatschap van de KBO op te zeggen u
geen recht meer heeft op deze korting. Ook als een echtpaar besluit het lidmaatschap van één
van beiden op te zeggen, dan heeft de opzeggende partner geen recht meer op korting.
Er vinden regelmatig controles plaats of de collectiviteitskorting terecht is.
Activiteitenmarkt
Aanstaande zaterdag 1 september is de KBO weer vertegenwoordigd met een kraam. Tussen
10.00 en 16.00 uur is er een vertegenwoordiger van onze afdeling aanwezig voor vragen en/of
een praatje.
H. Missen
Werkhoven: zondag 23 september, aanvang 9.30 uur
Odijk: zondag 14 oktober, aanvang 11.00 uur
Bunnik: zondag 18 november, aanvang 9.30 uur
Houten: zondag 2 december, aanvang 11.00 uur
Algemene Senioren Vraagbaak. Wij zijn er voor u!
Dit is een service-verlenende activiteit van de KBO Houten waar u als lid gebruik van kan
maken. De Algemene Senioren Vraagbaak helpt bij allerlei vragen op het gebied van wonen,
zorg, welzijn, mobiliteit, eenzaamheid en participatie.
Zit u met een vraag? Bel gerust naar 06-22023889 of mail naar vraagbaak.houten@gmail.com
Wij helpen u graag!
Marianne de Reuver en Marja Hoonhoud
Inloop koffieochtenden in Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet
De inloop koffieochtenden zijn weer van start gegaan. Er is altijd zowel een gastheer en/of
gastvrouw aanwezig als iemand van de Senioren Vraagbaak. Heeft u een persoonlijke vraag
aan de Senioren Vraagbaak dan maken zij ter plaatse een afspraak met u.
De komende inloopochtenden zijn tussen 10.00 uur en 12.00 uur op:
Dinsdag 4 september
Dinsdag 18 september
Dinsdag 2 oktober.
De koffie en/of thee met een koekje staan voor u klaar.
Weet dat u van harte welkom bent.

De 1e en 3e dinsdag van de maand
is er de Senioren Vraagbaak
van 10.00 - 12.00 uur
in Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet,
Meerkoetweide 39, 3993 EB, in Houten.
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