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Wilt u ons een email adres opgeven? Dat maakt voor ons
het contact met onze leden veel gemakkelijker,
goedkoper en sneller. Er zijn nu bijna 400 leden die geen
emailadres hebben opgegeven.  Deze moeten dus bij
noodzakelijke berichten per brief worden bereikt. Als u zelf
geen PC en dus geen email hebt dan kunt u ook een
emailadres opgeven van iemand uit uw omgeving. Die u
kan informeren als er een KBO bericht is verstuurd. Laat
het ons weten hoe wij ook u per email kunnen bereiken!
Meldt u dit bij ons secretariaat.

Wilt u ons een machtiging afgeven voor het innen van uw
contributie? Iets meer dan 200 leden hebben dat nog
niet gedaan. Automatische incasso maakt het ons veel
makkelijker. De geïnde bedragen worden automatisch
door de bank overgeboekt en in ons administratie
systeem geplaatst. Alle handmatige betalingen moeten
door ons stuk voor stuk worden gecontroleerd en
ingevoerd. En we moeten elk jaar weer een aantal
herinneringen versturen. Een deel daarvan ook per brief.
Omdat een machtiging voor ons een groot verschil
maakt hanteren wij vanaf nu een lager tarief voor leden
die al een machtiging hebben afgegeven. Maar als u uw
machtiging nog voor 29 februari afgeeft dan kan deze
korting ook voor u in 2020 al gaan gelden. U kunt een
machtigingsformulier opvragen bij ons secretariaat Ruby
Davies. Telefoon 06-57923607.

KBO: Berichten van de penningmeester

Contributie 2020 KBO in maart
In het begin van maart zal ik weer de contributies innen voor dit lopende jaar. Voor diegenen die handmatig betalen,
en dus geen machtiging hebben afgegeven, geldt een tarief van € 28,50 voor een alleenstaand lid en € 51,- voor een
(echt)paar. Ik ontvang uw betaling graag uiterlijk op 31 maart.
Voor KBO leden die wel een machtiging hebben afgegeven geldt een korting op het tarief. U betaalt € 26,- voor een
alleenstaande en € 46,-  voor een paar. Bij deze leden wordt de overboeking van de contributie in het begin van
maart automatisch verricht.
Als u handmatig betaalt dan kunt u uw bijdrage overmaken naar rekening:
- NL83 INGB 0002 5192 65
- t.v.n.: KBO Amersfoort-Nijkerk
- met de vermelding: ‘Contributie 2020’
Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Giel van der Speld, Penningmeester KBO Amersfoort-Nijkerk

ALV 16 januari: overdragen van het voorzitterschap

 
 
 

Wilt u het ons makkelijker maken?
Wij hebben als KBO bestuur twee verzoeken aan u als
KBO lid.
Voor beide geldt: u helpt ons er echt mee!
Giel van der Speld, penningmeester 
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Colofon KBO

Voorzitter: Marion van Hees
mavanhees@kpnmail.nl
Secretaris: Margreeth Sjamaar
033-4723570
margreeth.sjamaar@hetnet.nl
Penningmeester:
Giel van der Speld
Bank: NL 83 INGB 0002519265
t.n.v. : KBO Amersfoort-Nijkerk.
Bestuurslid: Noëlle Sanders
PR & politiek
Bestuurslid: Rita de Beurs
redactie INFO
Secretariaat/2e penningm.:
Ruby Davies
Sint Annastraat 25
3811WC Amersfoort
06-57923607
secretariaat@kboamersfoort.nl
Ledenadministratie:
ledenadministratie@kboamersfoort.
nl
Website:
www.kboamersfoort.nl
Vrijwillige Ouderen Adviseur:
Marion van Hees
033-8887289
mavanhees@kpnmail.nl
Bezorging Magazine
Alleen voor KBO leden:
Janny Duffels, 033-4755907
Drukker: editoo B.V. te Arnhem

Nieuwe leden:
Mw. T. Kosportengen
Mw. A.J. Ramdhari
Mw. C. Herlé-Verdonk
Mw. J. Floor
Mw. E.D.E. Moerkerke
Mw. P.E.M. Stevens
Mw. C. Groot Wassing
Mw. J.C. Langeraar
Dhr. J Dániel
Mw. G.A.M. Dániel-
Woudenberg
Mw. R. Muijs
Dhr. J.D.van der Niet
Mw. H.C.M. van der Heijden
Dhr. G. van Oostveen
Mw. T.G. Huurdeman-Reuvers
Dhr. G. van Oostveen
 
Wij heten u van harte welkom
en hopen u te mogen
ontmoeten bij onze
activiteiten.
 

overleden:
Mw. G.M. de Bruin-van der
Gun
Mw. M.N. Robbertsen-Kraay
Dhr. J.C.M. Sanders
Mw. J. Bliekendaal-van der
Heiden
Zr. G.J. Hillebrand (Zr. Ignatia)
Mw. G.A. van de Linden-
Lenderink
 
Wij wensen de familie,
vrienden en kennissen veel
sterkte.
 
 

Cursus valpreventie
In het voorjaar van 2020 start er weer een cursus Valpreventie. De eerste
cursus is succesvol verlopen en de eerste groep cursisten is nu bezig met de
follow up: een 10 weekse training bij de fysiotherapeut om spierkracht en
conditie flink te verbeteren waardoor de kans op vallen nog minder wordt.
De cursus bestaat uit 4 dagdelen en wordt door 2 hiervoor opgeleide
buurtsportcoaches gegeven om uw balans te trainen, waardoor u weer
zekerder door het leven kunt gaan. Er worden testen gedaan om uw
evenwicht te testen, oefeningen in stand en zit voor meer lichaams- en
evenwichtsgevoel en u oefent om op te staan vanaf de grond.
Voor meer info, mailt u naar seniorensport@sro.nl of bel naar 06-17455323

Fit bij de koffie
Vindt u een uur gymnastiek te lang of te zwaar en wilt u toch uw lenigheid en
spierkracht op peil houden?
In de hele stad zijn locaties waar u gezamenlijk een korte beweegles op de
stoel kunt doen en daarna gezamenlijk een kopje koffie drinkt. Speciaal
opgeleide trainers  doen de oefeningen voor op leuke muziek.
 
De locaties en tijdstippen in Amersfoort zijn:
Vathorst: Pieter en Blokland op woensdag om 15.00 uur
Liendert: De zwaluw op dinsdagmorgen om 10.15 uur
Centrum: Pieter en Blokland op maandag om 10.30 uur
Kattenbroek: De Ontmoeting op maandag om 14.00 uur

U bent van harte welkom voor koffie en om te ervaren of het u bevalt.
Voor meer informatie: lbelt@sro.nl
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Ledenvergadering, op donderdag 6 februari 2020 om 14.30 uur
 
In deze vergadering komen informatie en voorstellen aan de orde die voor de leden nodig zijn om zich een oordeel te
vellen over de toekomst van de PCOB in Amersfoort. Tevens is de planning van de volgende PCOB en de
bijeenkomsten samen met de KBO in 2020 een agendapunt. 
 
Voor een ontspannend gedeelte in deze bijeenkomst zal worden gezorgd, is nu nog een verrassing.
Voorafgaande aan jaarvergadering op donderdag 5 maart 2020 om 14.30 uur, worden de vrijwilligers (persoonlijk)
uitgenodigd voor een gezamenlijke ontmoeting en een lunch.
 
In de vergadering komen de financiën, contributies, bestuurssamenstelling en ontwikkelingen in de gesprekken met
de KBO-Amersfoort aan de orde. Vooral de invulling vacatures zorgt voor een groot probleem.
Deze beide bijeenkomsten vinden plaats In De Brug, Schuilenburgerweg 2 te Amersfoort

Manon schetste een beeld van de problematiek die de
stagnatie veroorzaakte. De voortdurende onduidelijkheid
over het proces binnen de Unie van KBO-bonden was de
achtergrond van het besluit van de PCOB ledenraad om
tot voornoemde aanpak te komen. Ook maakte zij
duidelijk dat de KBO-bonden op korte termijn besluiten
konden nemen die mede de richting gingen bepalen in
het verdere proces. Zij had er alle begrip voor dat de
landelijke situatie geen inbreuk mocht maken op de
ontwikkelingen tussen PCOB en KBO in Amersfoort en dat
wij daarin verder onze weg gingen. 
Samen met de afgevaardigden van het KBO-bestuur
werden zaken als, verschil in juridische status en
financieel beheer bij een plaatselijke fusie besproken.
Ook kwam aan de orde dat de individuele leden van de
PCOB en KBO zelf kunnen besluiten om wel/niet met een
fusie in te stemmen. 
De uitkomst van deze vergadering was dat er voldoende
informatie was verstrekt om een voorstel “op weg naar
een fusie in Amersfoort” op de PCOB-ledenvergadering
op 6 februari 2020 voor te bereiden. In die
ledenvergaderingen van de PCOB zal een uitgebreid
verslag van de vergadering van 10 januari aanwezig zijn
en zal een voorstel aan de leden worden voorgelegd, die
gelijk is aan het voorstel dat in de KBO-ledenvergadering
aan de orde komt.
Henk van Essen

Korte impressie van een vergadering van het bestuur van
de Amersfoortse PCOB, in aanwezigheid van een
afvaardiging van het KBO bestuur met Manon Vanderkaa
en Edward Niessen op 10 januari 2020 in de Brug te
Amersfoort. 
De aanleiding tot deze vergadering was het
informatiebulletin over het PCOB ledenraadbesluit om
toch aan de slag te gaan met “KBO-PCOB vernieuwt”. We
hadden u al melding gedaan in een extra inlegvel in ons
Nieuwsorgaan, van de stagnatie in het landelijk proces
de “KBO-PCOB vernieuwt”. 
De PCOB wil dus enerzijds het proces weer op pakken en
anderzijds tot een nieuwe vereniging “Majeur”  komen.
Dit was voor ons reden om in een Memo 14 vragen op te
stellen en deze aan het hoofdbestuur aan te bieden. De
bedoeling was dat de reactie van Manon (namens
bestuur en directie van KBO-PCOB) in de deze
vergadering zodanige duidelijkheid zou verschaffen
zodat wij een proces tot een plaatselijk verdergaande
samenwerking i.c. fusie met de KBO, konden overwegen. 
 

10 januari 2020 bestuursvergadering PCOB

Tevens aanwezig: Manon Vanderkaa, Edward Niessen
en afvaardiging van het KBO bestuur.
       

 impressies van de nieuwjaarsbijeenkomst 2020
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Van het bestuur
 
Dagen, weken, zelfs een jaar kunnen zomaar voorbijgaan.  De tijd blijkt zich
gevuld te hebben met daagse bezigheden, familie, werk, kerk, hobby's of
andere zaken. Hoe vaak nemen we de tijd om stil te staan bij waar het in het
leven echt om gaat. Hopelijk mogen de woorden van mensen, groot en klein,
inspireren, bemoedigen en vorm geven aan alles wat we doen of zijn.
In een vorig KBO-PCOB Nieuws werd onder “Leden gezocht” uitvoerig
ingegaan op de 4 doelen van de PCOB. De laatste bestuursvergadering vond
op 3 december 2019 plaats. Aan de invulling van de  vacatures wordt
gewerkt. De laatste ledenbijeenkomst in december  werd gevuld met zang;
de deelname bleef helaas achter.
Zowel landelijk als plaatselijk wordt veel aandacht besteed aan een goede
samenwerking van KBO en PCOB. De  voorzitter heeft u hierover schriftelijk
geïnformeerd. Naar uw reacties ziet het bestuur uit.  De
nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari  werd wel goed bezocht.
 
Over de extra bestuursvergadering van de PCOB heeft voorzitter Henk van
Essen een korte samenvatting voor deze Nieuwsbrief gemaakt. Op 6 februari
a.s. zal, evenals bij de KBO een voorstel worden gedaan over een fusie in
Amersfoort.
In een eerdere Nieuwsbrief werd een gedicht opgenomen dat actueel blijft:  
            “In het nieuwe jaar wens ik je geloof, kracht en moed.
            En al staan niet alle antwoorden klaar, 
            Blijf bij Hem, dan blijft het goed”
 
Veel Heil en zegen voor het jaar 2020 
Goof de Rijk, vice-voorzitter

Colofon
PCOB
Voorzitter: Dhr. H. Van Essen
Vice voorzitter: Dhr. G. de Rijk
Secretaris:Mw. G.M. van den
Brink- Dekker
T. 06-40994600
E-mail. PCOB-
Amersfoort@outlook.com
Algemeen adjunct: vacature
Redactie magazine: vacature
rita.debeurs@gmail.com
Penningm. / ledenadm. :
Dhr.K. Padding
Betaling contributie op
bankrekeningnr.:
NL83INGB0003761738
Ledenadm. / penningm. :
Dhr. J. v.d. Lee
Vragen over de bezorging 
magazine of nieuwsbrief?
06-29375663
Lief en leed: Mw. J. Arkema
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
 

Ouderdom schrikt om meer dan één reden af. Volg je de
berichtgeving, dan kun je je nauwelijks voorstellen dat er
nog één mens met vreugde oud wordt. ”Vergrijzing terug
te zien op de weg”, kopte een gerenommeerd dagblad.
Grappige bijkomstigheid: ouderen hebben voorkeur voor
grijs. „Er zitten te veel ouderen tijdens de spits op de weg.”
En: „Rijke ouderen kapen huizen weg voor starters.” En
dan is er ook nog het voortdurende gezeur over
pensioenen, zorg en AOW die onbetaalbaar worden. Nog
niet zo lang geleden liet de minister van Financiën zich
ontvallen dat ouderen en chronisch zieken een enorme
kostenpost zijn voor ’s lands schatkist. Volgens de
Miljoenennota voor 2018 stegen de kosten voor zorg
vanaf 2007 met 27 procent. En dan meldde het Centraal
Planbureau dat de vergrijzing negatief uitpakt voor de
economie. Veel problemen worden toegeschreven aan
de vergrijzing. Het kan tussen je oren kruipen. „Misschien
is het beter dat ik er maar niet meer ben… Ik ben een
kostenplaatje geworden. Geen vraagbaak maar
hinderpaal.” De stap naar euthanasie wordt almaar
kleiner. De wijze waarop een samenleving haar ouderen
beziet, onthult veel van die samenleving.

Column (ds. J. Belder): Jong is in en Oud is uit !
 
Een „piepende en krakende” negentigplusser is
mantelzorger van haar kind. Ze haalde het nieuws.
„Iedere dag stiefelt dit besje naar haar toch ook al
bejaarde dochter.” In een andere documentaire heetten
arme ouderen in Albanië ”oude knakkers”. In mijn jeugd
werden grijzende dames vaak aangesproken met ”oma”
of ”omaatje”. Misschien gebeurt dat nog. Behalve dat
deze benadering denigrerend is voor ouderen, is ze ook
pijnlijk voor ongetrouwde en kinderloze vrouwen. Dertigers
en veertigers noemen we ook niet allemaal papa of
mama.
Wanneer ben je oud? Het Sociaal en Cultureel
Planbureau rekent mij vanaf 55 levensjaren bij de
ouderen. Ik mag dan naar een seniorenwoning. Lid
worden van de ouderenbond kan al vanaf mijn vijftigste.
Maar hoelang zullen er nog omaatjes, besjes en ouwe
knakkers zijn? Vandaag worden mensen tijdloos ouder.
Het is ”de babyboomkramp”, de illusie van ”forever
young”. De farmaceutische en de plastische industrie

Jong is in en oud is uit. Stop met de ontkenning van de ouderdom en de verafgoding van jong en jeugdig. Het
toenemende aantal hulpmiddelen en protheses herinnert me eraan dat ik mijn beste tijd gehad heb. Of komt die juist
nog?! En laten de jongeren van nu beseffen dat zij de besjes en oude knakkers van morgen zijn, als ze zo ver komen...
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Dagreizen voor 2020
 
De reiscommissie geeft u hierbij een globaal overzicht van de gereserveerde reizen voor 2020. Een maand voor
vertrek van een reisje vindt u in de info, het telefoonnummer van Joke Pot ( 033-4570160) om u aan te melden
als u wilt deelnemen aan een reisje, de kosten, vertrektijden, plaats van vertrek en overzicht van de inhoud van
de dagreis. Reserveren kunt u altijd, u mag kosteloos een week voor vertrek annuleren !
 
 
4 maart: Voorjaarsmodeshow Vander Klooster in
Boskoop.  Kosten € 19,50 p.p.
15 april: Dagtocht. Koffie met gebak. Rondrit Drente.
Koffietafel met kroket in Odoorn. Bezoek aan de
advocaatproeverij van boerin Agnes (boer zoekt vrouw)
en koffie/thee. Kosten € 49,75 p.p.
20 mei: Dagtocht, koffie met gebak. Brasserie Kriebelz
(dekselse pannetjes), aardbeienkwekerij te Oene. Kosten
€43,50 p.p.
10 juni: Varen met Pannenkoekenboot (onbeperkt
pannenkoeken eten) bij Nijmegen. Tocht met zonnetrein
door de Ooijpolder. Bezoek aan biologische boerderij.
Kosten € 48,00 p.p.
6 t/m 10 juli: Vakantie in Alken aan de Moezel. 
9 september: Dagtocht. Koffie met gebak. Varen op de
IJssel van Hattum naar Kampen, inclusief lunch met
kroket. Kosten € 47,50 p.p.

7 oktober: Najaarsmodeshow bij Vander Klooster in
Boskoop. Kosten € 19,50 p.p.
28 oktober: Herfsttocht over Veluwe met stamppot (2
soorten) en ijsje met slagroom toe bij De Weistaar in
Maarsbergen. Kosten € 26,50 p.p.
16 December: Kerstreis, koffie met gebak, rondrit over
Posbank en Veluwe, daarna een echt 5 gangen
Kerstdiner bij De Weistaar. Kosten € 47,00 p.p.
De Reiscommissie: Joke en Elly

Nostalgische bioscoopmiddag
en taartjes eten bij Margreeth 

dinsdagmiddag 28 januari 2020 om 13.45 uur 

Taartje eten, een kopje thee en lekker ontspannen
genieten van weer een nostalgische film ‘Fanfare’ van
Bert Haanstra en kijken naar Giethoorn zoals het was en
we het nooit meer zullen zien.
Veel bekende artiesten zoals Andrea Domburg, Riek
Schagen, Ton Lutz, Hans Kaart en nog meer doen mee
aan deze unieke Nederlandse film. 
 
Opgeven bij Margreeth:
tel 033 4723570
e-mail margreeth.sjamaar@hetnet.nl
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Nieuws van de Denktank.
Activiteiten, georganiseerd door de Denktank zijn altijd toegankelijk voor leden van KBO en PCOB,  desgewenst
met introducés. 

Voor de Passiespelen in Tegelen leggen wij nu een
wachtlijst aan. U kunt zich alsnog aanmelden.
U wordt op de lijst gezet en krijgt bericht als er voor u een
plaats is. Voor diegenen die zich hebben aangemeld: wilt
u s.v.p.  de kosten (€67,--) betalen door overmaking op
IBAN NL 47 INGB 0007 3167 67 t.n.v. KBO Amersfoort-
Nijkerk o.v.v Passiespelen en voor wie u betaalt? Dank u
wel!

Op 17 februari stond een themaochtend gepland met
een imker, dhr. Adriaan van Egmond. Aangezien wij voor
deze morgen geen of nauwelijks aanmeldingen
ontvangen hebben, is besloten dit onderwerp nu niet
door te laten gaan. Zo mogelijk wordt het later in het jaar
opnieuw geprogrammeerd. 
In plaats hiervan zal Jan van Adrichem  op die morgen
een presentatie verzorgen over Co Westerik.  

Co Westerik
In 2018 overleed een van de
bekendste naoorlogse  Nederlandse
kunstschilders: Co Westerik.
Tot vlak voor zijn dood bleef hij actief.
Hij was een bijzonder mens. 
In diverse musea in  Nederland  ( o.a.
in Museum More in Gorssel) vinden
wij werk van zijn hand.
Bij het grote publiek kreeg hij vooral
bekendheid door een afbeelding die
in de trein hing: snijden aan gras.
Jan van Adrichem wil ons graag
meer over het  leven en werk van
deze boeiende kunstenaar vertellen.
Jan heeft Co Westerik diverse malen 
ontmoet. 

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 februari om 10.00 uur. 
Zoals gewoonlijk sluiten we af met een gezamenlijke broodjeslunch.
Kosten:  €10.00,-- per persoon, door u over te maken op IBAN NL47 INGB 0007 3167 67 t.n.v. KBO Amerfoort-Nijkerk. 
Graag vermelden voor wie u betaalt.
Aanmelden: i.v.m. organisatie graag vóór 10 februari bij het secretariaat.
Tel. 06 579 3607 of secretariaat@kboamersfoort.nl
De bijeenkomst wordt gehouden  in de zaal van woongebouw Amersfortia, Scheltussingel 81.
Bij veel mensen is dit gebouw  bekend: er wonen meerdere leden van KBO en PCOB.
Amersfortia is goed bereikbaar met Openbaar Vervoer: de bus stopt vlakbij: halte de Stier, ook bekend als Elisabeth 
verpleeghuis.
Als u met de fiets komt: u kunt uw fiets stallen achter het gebouw. Precies naast het gebouw is een onderdoorgang
naar de parkeerplaats. Met de fiets kunt u daar zo naar binnen. U ziet dan de ingang aan de rechterkant.
Komt u met de auto? Vanaf de Stadsring  slaat u af naar de Scheltussingel.  Bij de rotonde neemt u de  3de afslag .
Amersfortia ligt dan aan de rechterkant.  Aan het einde van het gebouw is een onderdoorgang, de inrit naar het
parkeerterrein. Bij de inritpaal drukt u op 81 evenementen-zaal  en dan op het belletje rechtsonder. De paal wordt dan
naar beneden gedaan en u kunt op het terrein parkeren. 

Culturele reis naar de Noordoostpolder.
Op 30 april gaan we op bezoek in de Noordoostpolder. Zeker met alle discussies die er zijn over energie en milieu en
alle veranderingen waar we voor staan is dit een bijzondere reis!
In ons nieuwsblad van februari kunt u daar meer over lezen.
Bent u nu al benieuwd? Kijk dan op onze website!
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BELASTINGAANGIFTE  2019
BELASTINGSERVICE OUDERENBONDEN
U  BELT, WIJ KOMEN VANAF 01 MAART DE AANGIFTE BIJ U THUIS REGELEN.

De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde
leden. Als inkomensgrens geldt:  voor een alleenstaande
€ 35.000,- en voor gehuwden / samenwonenden
€ 50.000,- per jaar.
Heeft u van de Belastingdienst een aangiftebrief
ontvangen om aangifte te doen over 2019 en u wilt
gebruik maken van de Belastingservice  ouderenbonden 
PCOB en UNIE KBO dan kunt u zich telefonisch
aanmelden op:

telefoonnummer:
033-4806412  
vanaf 17 februari 2020

Na uw aanmelding wordt er met u contact opgenomen
door een belastinginvuller(ster) bij u in de wijk.
Deze maakt met u een afspraak wanneer hij of zij bij u
thuis komt invullen.
Let op !
Als u al meer van onze belastingservice gebruik heeft
gemaakt, dan kunt u ook direct uw “eigen’’
belastinginvuller(ster) bellen. Zijn of haar naam staat op
de “meegeefbrief” die bij u is achtergelaten. Leden die
vorig jaar een machtigingscode ontvangen hebben voor
het laten invullen van de aangifte, krijgen dit jaar
automatisch persoonlijk een nieuwe machtigingscode
toegestuurd. Bewaart u deze brief goed, de invuller/ster
heeft hem nodig.  

De invullers hebben allemaal hun ID-kaart of paspoort mee.  Vraag er gerust naar, dan weet u zeker dat de
goede man of vrouw bij u voor de deur staat.
De kosten bedragen € 12,- (een onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten) .
 

De volgende gegevens zijn nodig voor de
belastingaangifte 2019:
- De aangiftebrief die u van de Belastingdienst heeft
ontvangen om aangifte te doen.
- Alle jaaropgaven van inkomsten die u in 2019 heeft
ontvangen van uzelf en van uw echtgenoot of partner:
jaaropgaven van pensioenen, uitkeringen en
bijverdiensten.
- De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1
januari 2018 en de jaaropgaven van de
hypotheekverstrekker (alleen als u over een eigen
koopwoning beschikt).
- Afschriften van alle bankrekeningen. (spaar- en lopende

- Rekeningen van specifieke zorgkosten / ziektekosten die
u zelf heeft moeten betalen. Reiskosten die u zelf heeft
gemaakt  i.v.m. zorgkosten.
(Let op: maar niet de kosten die onder het eigen risico
vallen).
- Bewijsstukken van gedane giften. De gift moet zijn
gedaan aan een instelling die beschikt over een ANBI-
verklaring van de Belastingdienst (Algemeen Nut
Beogende Instelling).
- De voorschotbeschikking van huur en zorgtoeslag 2019
en 2020.
- De kopie / print van de aangifte 2018 (gemakkelijk om
op terug te kijken).

Giel en Henk bij de nieuwjaarsbijeenkomst

Tekst van document

DE VOLGENDE EDITIE VAN ONS MAGAZINE KOMT

UIT OP DONDERDAG 5 MAART 2020

WILT U DE KOPIJ VOOR DEZE EDITEI OPSTUREN

VOOR 17 FEBRUARI?

RITA.DEBEURS@GMAIL.COM
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