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Van de voorzitter 
 
We schrijven bijna december, de laatste maand van het jaar 2021. Een jaar met 
voortdurende wisseling van vrijheid en beperking. Gelukkig hebben we een echte 
ALV kunnen houden met weliswaar door corona een beperkt aantal leden maar 
daarom niet minder geanimeerd. Het huishoudelijk deel leverde weinig spannends en 
zo hoort het ook. De presentatie van de enquête gaf aanleiding tot veel herkenning 
en soms ook wel wat hilariteit. Maar iedereen vond het boeiend om de “foto” van het 
ledenbestand van KBO Houten / Bunnik te zien.  
 
Dit is het laatste “Afdelingsnieuws” van dit jaar. We wensen u allen een mooie, 
sfeervolle en zegenrijke decembermaand in gezondheid en we hopen velen van u 
snel in het nieuwe jaar weer te zien op een van de bijeenkomsten die georganiseerd 
gaan worden. Zo hadden we het plan een filmmiddag te organiseren met de serie 
“historie van het Plein”, gemaakt door Omroep Houten. Dat kan echter niet doorgaan 
vanwege de laatste coronamaatregelen. Het bestuur is nu al wel druk bezig met de 
voorbereidingen voor de feestelijke bijeenkomst van 21 februari 2022; wij hopen dat 
het dan weer mag en kan. 
 
En tenslotte herhaal ik nog maar weer eens onze oproep aan alle leden om waar 
mogelijk een bijdrage te leveren aan de activiteiten van KBO Houten/Bunnik; vele 
handen maken immers licht werk en het bestuur kan niet alles alleen. 
 
Contributie 
 
De contributie voor 2022 blijft € 24,00 per lid, € 46,00 voor een echtpaar of 
samenwonenden. Heeft u geen machtiging afgegeven dan is de contributie per lid  
€ 25,50, of € 49,00 per echtpaar of samenwonenden. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de 
ledenadministrateur (zie kader onderaan) vóór 15 december. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap vervallen ook de voordeeltjes van het lidmaatschap, zoals korting op 
uw ziekenkostenverzekering bij Zilveren Kruis, eventueel hulp bij uw 
belastingaangifte, rijbewijskeuring. 
 
Koffiebon De Engel 
 
Tot onze grote spijt heeft restaurant De Engel wederom haar deuren gesloten, 
minimaal tot 1 januari 2022. Het bestuur had u willen trakteren op een kop koffie/thee 
met een gebakje, maar het lijkt wel of er geen zegen rust op deze actie. 
Wij hebben daarom besloten te stoppen met deze actie en hopen dat wij u in februari 
wel kunnen trakteren op gezellige dag met wat lekkers. 
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Tips voor de komende tijd 
 
Het einde van het jaar komt er weer aan en dat betekent, dat ook het financiële 
meetpunt voor de belastingdienst weer in beeld komt. 1 januari is het moment dat 
gebruikt wordt om te bezien hoe groot uw vermogen is. Vermogen is al het geld, dat 
op alle banken staat (ook betaalrekening), eventueel plus vordering, minus schuld. 
 
Hierbij zijn de volgende bedragen van belang voor de volgende zaken:  
Belasting op vermogen, een percentage op het bedrag boven de € 50.650. 
Recht op huurtoeslag in 2022, u mag maximaal € 31.340 aan vermogen hebben 
om in aanmerking te komen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw partner mag 
u € 62.680 aan vermogen hebben. Indien u boven dit bedrag komt kan alles later 
worden teruggevorderd en dat is dan een bittere pil. Vaak krijgt men eind december 
een extra bedrag ergens van binnen en gaat u dan over de grens heen. Dus kijk op 
alle rekeningen, en haal er desnoods een bedrag af om uit te geven. Liever jezelf 
een cadeautje van € 400 geven, dan € 2.500 aan huurtoeslag kwijtraken. 
 
Iets anders de CoronaCheck, de blokjescode, de zogenaamde 2G-regel controles. 
Hoewel nu nog niet aan de orde, sluiten we niet uit, dat, indien Corona niet onder 
controle komt, u een QR-code op de telefoon (of op papier) nodig heeft om ook nog 
maar ergens naar binnen te komen. Daarom is het aan te raden om in ieder geval te 
zorgen dat dit geregeld is. Het is voor iedereen niet even gemakkelijk om dit te doen, 
te meer omdat je ook een DigiD nodig hebt. En ook dat heeft niet iedereen. Er zijn 
vrijwilligers bij de KBO, die u kunnen en willen helpen. Heeft u hulp nodig bel dan 
naar 06 5272 9426 (de secretaris). 
 
De Enquête 
 
Zoals al eerder is vermeld hebben we onder de leden een enquête gehouden om 
o.a. inzicht te verkrijgen in wat er onder de leden speelt en waar aandacht aan 
geschonken moet worden. Het gaf ook inzicht in hoe het leden bestand in elkaar zit. 
Wij kregen 108 reacties van 742 leden, een mooie response. Het leuke was, dat het 
aantal reacties en waar ze vandaan kwamen heel mooi strookt met de leeftijdsklasse, 
en waar men woont etc.  
Bent u geïnteresseerd in de gehele enquête zoals gepresenteerd op de Algemene 
Ledenvergadering, een PowerPoint uitdraai in pdf, neem dan contact op met de 
secretaris. Onderstaand een korte samenvatting van de bevindingen die het bestuur 
uit de enquête haalt. 
 

• Er is een snelle vergrijzing 

• De aanwas loopt hiermee niet in de pas 

• Oppassen voor een sterfhuis constructie 

• Een belangrijke reden om lid te zijn is gehoord te worden: 
➢ In de politiek 
➢ In de ondersteuningsmogelijkheden 

• Behoefte aan een jaarprogramma met meer activiteiten: 
➢ Bijeenkomsten 
➢ Voorlichting 

• Er is behoefte aan ondersteuning: 
➢ Hulp bij de meer digitale overheid, gebruik van DigiD  
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➢ CoronaCheck App (recent) 
➢ Belastinginvulhulp 
➢ Huur- en zorgtoeslag 
➢ Hulpmogelijkheden, hulpwijzer  

• Uitstapjes vervullen een belangrijke sociale functie,  
vooral bij de oudsten onder ons 

• Een wens tot doe sessies, dus zelf – samen bezig zijn 
 

Hierop zijn ook mogelijke actiepunten geformuleerd: 
 

• Een op ledenwerving gericht programma opzetten 

• Manifest opstellen gericht op gemeenteraadsverkiezingen 

• 6 maal per jaar een activiteit? 

• Instellen van een open spreekuur? [Team leden voor leden, Vraagbaak] 

• Cliëntondersteuning (Gemeente, Wmo, Wlz) 

• Meer zichtbaar in de media 

• Opstellen media programma 

• Organiseer activiteiten, o.a.: Fitness, EHBO, Tablet- / Smartphonecafé, 
Kaarten (zowel bridge als klaverjassen) 

 
Echter, hoe nu echt verder?  
 
Wat moet het bestuur doen? Wat kunnen de individuele leden in gang zetten, er zijn 
vele ideeën en suggesties aangedragen? Het bestuur kan bij het realiseren van uw 
initiatieven ondersteuning bieden. Wij hebben nu laten zien waar wij staan, het 
waarheen bepaalt u! Zijn er al concrete ideeën, zeg het maar . . .  
Waar kunnen wij het nu al over hebben of neem later contact met ons op. 
 
Manifest 
 
Komend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur is in dit kader 
bezig om een manifest met onze wensen op te stellen, om aan alle fracties in Houten 
aan te bieden. Input van u is altijd welkom. Een telefoontje naar de secretaris en u 
krijgt een conceptversie toe gemaild. Hierop kunt u reageren tot 20 december 2021. 
 
Het bestuur van de KBO Houten / Bunnik bestaat uit: 
 

Voorzitter: C.P. (Cees) Stal 030 637 8108, c.stal@kpnmail.nl 

Secretaris: H. (Henk) Donker 06 5272 9426, donker0@xs4all.nl 

Penningmeester: 
 

P.W. (Nel)  
Steenman-Vernooij 

030 635 0606, pwsteenman@lijbrandt.nl 
 

Reiscommissie, 
Ledenadministrateur: 

J.G. (Ko) Vernooij 030 637 1209, kovernooij@gmail.com 
 

Belastinginvulhulp: Via de secretaris 06 5272 9426, donkerO@xs4all.nl 

Ouderenadviseur: 
 

M.A.G. (Marja) 
Hoonhoud-Derks 

06 2202 3889, 
vraagbaak.houten@gmail.com 
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