
  KBO       
Afdeling Woerden Secretariaat: Oudelandseweg 3 

 Tel: 412267 of j.a.vanroon@versatel.nl 
  Website: www.kbowoerden.nl 

Iban bank nr. NL22INGB0009434135 
 t.n.v. KBO Woerden 

  

 

Nieuwsbrief voor de KBO leden Jaargang 19 nr. 01 

       Januari 2015  
 
 
 
 
Van het bestuur 
Het bestuur wenst u allen een gelukkig en vooral gezond 2015 toe. Wij hopen dat het nieuwe 
jaar aan uw verwachtingen zal voldoen. Het nieuwe verenigingsjaar is inmiddels begonnen en 
er staan weer een aantal leuke bijeenkomsten op stapel. Kijkt u hiervoor op de bijgevoegde 
concept-jaarplanning. Wij nodigen u graag uit om in grote getale hierbij aanwezig te zijn. 
Wij wensen u allen een fijn en gezellig verenigingsjaar toe. 
 
Belangenbehartiging 
De komende maanden worden de belasting-invulhulpen  weer bijgeschoold door de 
Belastingdienst. Aan de hand van diverse opgaven worden ze bijgepraat en geoefend 
om ook de belastingaangiftes over het jaar 2014 te kunnen verzorgen en eventueel te 
helpen met Zorg- en Huurtoeslag. 
Voor wie is de belastinginvuller werkzaam? 

 Lidmaatschap ouderenbond vereist. De Belastingservice is bestemd voor leden 
van één van de drie ouderenbonden. Mensen die lid willen worden om van deze 
service gebruik te kunnen maken, worden ook geholpen. 

 Leeftijd- en inkomensgrens. De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde 
leden. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt: voor een alleenstaande       
€ 35.000,-- en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,--. 

 Leden met eenvoudige aangiften. De eenvoudige aangifte omvat in beginsel de 
elementen uit Box I, zoals AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke 
uitkeringen, eigen huis, specifieke zorgkosten en giften.  

In voorkomende gevallen mogen gegevens zoals bank- en girorekeningen en gegevens 
die onomstotelijk vaststaan uit Box III (overzichten van effectenrekeningen) in de aangifte 
worden betrokken.  
Uitgesloten voor de eenvoudige aangifte zijn de gegevens bestemd voor Box II. 
 
De hulp is gratis, alleen noodzakelijke kosten mogen door de hulpen in rekening worden 
gebracht. Denkt u voor het invullen van uw aangifte gebruik te kunnen maken van de 
belastingservice, dan kunt u contact opnemen met uw afdelingsbestuur dan wel met de reeds 
bij u bekende invulhulpen. 
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Machtigingscode 
De belastinginvuller dient gebruik te maken van de door u ontvangen machtigingscode. 

Vanaf half januari 2015 (tussen 12 en 30 januari 2015) worden machtigingsbrieven verstuurd 
aan hulpvragers ouderenbonden. Gooi deze brieven niet weg.  
De belastinginvuller maakt bij het inzenden van de aangifte gebruik van het aan hem of haar 
verstrekte E-herkenningsmiddel en de aan u verstrekte machtigingscode. In geen geval maakt 
hij of zij gebruik van uw digicode 
 
Hulpvragers zonder machtigingscode kunnen bellen naar DigiD helpdesk 088-1236555 (lokaal 
tarief) en een machtigingscode vragen. Houd wel rekening met een verzendtermijn van 
maximaal 5 werkdagen. 
 
Activiteitenagenda 
22 januari  Vijfde ronde klaverjassen, locatie parochiezaal, aanvang 13:15 uur. 
  3 februari  Wandelen met Gini Slingerland. 
12 februari  Lezing van de heer Scheel over de kaaspakhuizen en de families. 
26 februari  Zesde ronde klaverjassen, locatie parochiezaal, aanvang 13:15 uur. 
10 maart  Wandelen met Gini Slingerland. 
12 maart  Algemene ledenvergadering met aansluitend een Bingo. 
26 maart  Zevende ronde klaverjassen, locatie parochiezaal, aanvang 13:15 uur. 
Als bijlage ontvangt u hierbij het voorlopige jaarprogramma 2015. 
Attentie 
In tegenstelling tot het vermelde in het jaarprogramma wordt er niet op 10 februari gewandeld 
maar op 3 februari. 
 
Van de kaartcommissie 
De kaartmiddagen voor deze zomer zijn ook bekend: Deze worden gehouden op de 
volgende dagen: 28 mei, 25 juni, 23 juli en 27 augustus. Dus klaverjast u graag, ook in 
de zomer, noteer deze dagen in uw agenda. De locatie is als vanouds de parochiezaal.    
     
Wat hebben we voor u gelezen. 

Bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de Unie KBO, Omroep MAX en PCOB, 
kwamen al bijna 500 meldingen binnen.  
Op 23 januari bemenst Kamerlid Mona Keijzer ons meldpunt weer. Belt u ook?  

Veel schrijnende verhalen krijgen wij binnen via het Meldpunt. Kwetsbare ouderen weten 
niet waar ze aan toe zijn, terwijl hun hulp thuis vervalt.  

Het wegvallen van huishoudelijke hulp en de kosten van huishoudelijke hulp zijn twee 
onderwerpen waar veel ouderen zich zorgen over maken. Maar ook zijn er veel 
meldingen binnengekomen over verzorgingshuizen en verpleegtehuizen. De meeste 
meldingen gaan over de kwaliteit van de zorg en de werkwijze. Vooral inwoners van de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland hebben gebruikgemaakt van het 
Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. Het Meldpunt Ouderenzorg is nog tot en met 31 maart 
2015 te bereiken voor meldingen over de ouderenzorg. Dit kan via 
www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl.  Mensen zonder toegang tot het internet kunnen 
op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur bellen met het nummer 0800 - 22 55 624.  

 

Uw Bestuur 

http://www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl/

