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Notulen Algemene Ledenvergadering KBO
16 januari 2020
 

Overdracht voorzitterschap:
Chris is drie jaar voorzitter geweest van de KBO
Amersfoort/Nijkerk.
Nu is hij echter verhuisd naar een plek buiten de
provincie Utrecht.
Hij vond in Marion van Hees een geschikte opvolger,
aanvankelijk als interim. Marion gaf echter aan dat ze,
zonder het woord interim, best voorzitter wil worden.
De aanwezigen stemmen met algemene stemmen voor
deze bestuurswijziging.
 
Marion legt uit waarom ze het voorzitterschap op zich wil
nemen.
“KBO: Kom Bij Ons. Het is belangrijk dat organisaties als
de onze blijven bestaan en dat ze bekender raken. Maar
dat kan ik niet alleen doen en het bestuur ook niet. Hoe
enthousiast wij ook mogen zijn. Wij hebben de leden
nodig om e.e.a. voor elkaar te krijgen, het vraagt inzet
van ons allemaal.
We moeten blijven openstaan voor nieuwe
ontwikkelingen. De samenleving verandert en wij
veranderen ongemerkt mee. We gaan verder en zoeken
samenwerking. Ik heb een handreiking gekregen van de
landelijke KBO/PCOB met het programma 'Bewust ouder
worden.' "

Aanwezig: Chris Verburg, Marion van Hees, Giel van der
Speld, Noëlle Sanders, Ruby Davies, 
Rita de Beurs (notulist). Afwezig: Margreeth Sjamaar.
Gast: Goof de Rijk, voorzitter PCOB
Totaal aanwezigen: 47
Deze notulen zijn een verkorte weergave van de
oorspronkelijke notulen. Voor de completen notulen kunt
u terecht op onze website: www.kboamersfoort.nl
 
Opening:
Chris Verburg: “We hebben de afgelopen jaren
geprobeerd de samenwerking met de PCOB te
intensiveren. KBO Amersfoort/Nijkerk wil, samen met de
PCOB Amersfoort, meer doen voor ouderen.
De basis voor de samenwerking is, wat ons betreft, de
overeenkomsten die er zijn tussen beide verenigingen.
Die zijn voor ons allemaal gelijk, ongeacht de
achtergrond. Helaas is men op landelijk niveau nog niet
zo ver. De KBO Amersfoort/Nijkerk wil daarom een eigen
weg zoeken in de samenwerking met de PCOB. Statutair
kan dat echter niet zomaar. Landelijk is er dus een pas op
de plaats. Daar wordt het komende jaar verder over
gediscussieerd.”
 

KBO: Algemene LedenVergadering
Donderdag 23 april 2020. We starten om 14.00u. en verwachten om 16.00u. af te kunnen sluiten.
Adres: Het Klokhuis, Weberstraat 2. 
 
In de vergadering van januari 2020 heb ik het thema van het komende jaar genoemd:
 
                                                  Bewust ouder worden in Amersfoort 
 
Daarom willen we met u in gesprek gaan rondom een aantal onderwerpen, zoals gezondheid, wonen e.d.
 
Giel zal zorgen voor de financiële verslaglegging. Hierna is ook ruimte voor de kascommissie.
In de pauze willen we u de film van het jubileumfeest in de dierentuin laten zien.
We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn.
Tot in april, namens het voltallige bestuur,
 
Marion van Hees, voorzitter

Het klokhuis, Weberstraat 2, Amersfoort
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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

Overleden:
Dhr. J.A.L. Groenestein
Mw. G.A. van der Linden-
Lenderink
Zr. M.T. de Bruin
Zr. A. Berger
Zr. D. Schagen
Dhr. H.A. Kranenburg
Mw. H.P. Leenders-Peters
Dhr. L.M. Brouwer
Dhr. W.J. Bouwman
Mw. M.G. J. Wolthuis-Janssen
Dhr. P. Huijbrechts
Dhr. G.H. Ossendrijver
Dhr. A.A. Tolboom
Dhr. J.M.N. Schouten
Dhr. C. Coffeng
Wij wensen de familie,
vrienden en kennissen veel
sterkte.

Nieuwe leden:
Dhr. G. van Oostveen
Mw. M.C. Hilhorst
Mw. C.A.M. Kooijman
Mw. C.A. de Jong
Mw. R. van Stuivenberg
 
Wij heten u van harte welkom
en hopen u te mogen
ontmoeten bij onze
activiteiten.
 

Even kennismaken met:
Diny Schimmel-Rijnbergen
 
Diny is al 26 jaar lid van de KBO en ze
is erg blij dat deze vereniging
bestaat.
Wij hadden een leuk gesprek in haar
gezellige appartement over haar
beleving van het lidmaatschap van
de KBO. Het heeft haar heel veel
goed gedaan. Na de lange
ziekteperiode en het overlijden van
haar man en kort daarna haar zoon,
viel zij in een diep gat, geen enkel
lichtpunt meer.

Door deel te gaan nemen aan de activiteiten van de KBO, de kathedralen-
reisjes, lezingen en wandelingen, ontmoette zij weer nieuwe mensen, sloot
vriendschappen en begon zij weer een beetje op te krabbelen. Zij heeft het
als fantastisch ervaren wat de KBO voor haar betekende.
Ook nu werkt het nog door. Haar schilderij, gemaakt na de dood van haar
zoon, op het voorblad van de INFO van juni 2019 en de bijbehorende
ansichtkaarten, heeft veel reacties losgemaakt. 
Om ook iets voor de KBO te doen, is Diny vrijwilligster en brengt het Magazine
rond.
Het was erg leuk om zo’n enthousiast lid te spreken.
Margreeth Sjamaar

Oud KBO bestuursleden overleden
 
Op 7 februari 2020 is Pierre
Huijbregts overleden. Hij was
penningmeester van de KBO in de
jaren 2012 tot 2016. Pierre heeft zich
altijd vol energie ingezet voor onze
vereniging. Hij was al langer ziek.
Pierre is 72 jaar oud geworden. 
Eind januari is Bertus Brouwer op de
leeftijd van 84 jaar overleden. Ook hij
is een aantal jaren bestuurslid
geweest van 2006 tot 2015. 
Dat zij beiden mogen rusten in vrede.
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Verslag van de extra ledenvergadering,
donderdag 6 februari 2020 
De voorzitter, Henk van Essen, verwelkomde de leden van de PCOB en de afgevaardigde van KBO Amersfoort/Nijkerk,
Rita de Beurs. Volgens PCOB-gewoonte werd een inleiding gehouden over Psalm 13, daarna zongen we: “Veilig in
Jezus armen”.
 
Landelijke ontwikkelingen: Als voorbereiding op de info
over KBO-PCOB vernieuwt was een “Korte impressie van
een vergadering met Manon Vanderkaa en Edward
Niessen op 10 januari 2020” bij de uitnodiging gevoegd.
Van dit gesprek was voor de geïnteresseerden een
uitgebreid verslag ter inzage aanwezig, hiervan werd
geen gebruik gemaakt. Opgemerkt werd dat een
plaatselijke afdeling toch een landelijk orgaan nodig
heeft dat hen met raad en daad terzijde moet kunnen
staan. Anderzijds werd duidelijk opgemerkt, dat landelijk
alleen democratisch werkt als de basis (de afdeling)
gehoord wordt. Uitleg over de status daarin van de
provinciale KBO bonden en de PCOB-ledenraad-leden
volgde daarop. Ook het bestuurscontact met de drie
Utrechtse afgevaardigden naar de ledenraad en de
gesprekken met Manon Vanderkaa kwamen daarbij aan
de orde. De indruk was uiteindelijk wel dat het landelijk
proces onvoldoende transparant was en daardoor
eigenlijk een ver van m’n bed show was. Conclusie: We
wachten wel af.
 
Plaatselijke ontwikkelingen: Samenwerking KBO-PCOB
en waarom?  Het ledenbestand van de PCOB Amersfoort,
bestaat voor 75% uit leden van 77 – 101 jaar (50% van
80-95 jaar). Bij een ledenbestand van ca. 350 leden en
een jaarlijkse teruggang in leden van ca. 40 en een
kwantitatief te gering bestuur, is de PCOB-toekomst in
Amersfoort niet zeker
Wat moet/kan de PCOB Amersfoort doen, om de
belangen van ouderen ook in de toekomst veilig te
stellen?
Op 12 maart is de jaarvergadering waarin o.a.
bestuursverkiezingen aan de orde zijn.  Er zijn leden
aftredend. De mogelijkheid kan ook zijn om met minimaal
3 bestuursleden en een aantal “ondersteuners” verder te
gaan. 
 
 

NB. In de pauze meldde zich een lid aan als adspirant
bestuurslid/ondersteuner.
Ook omdat er plaatselijk kansen voor participatie in het
gemeentelijk ouderenbeleid zijn, zal uit praktisch oogpunt
verdere samenwerking met de KBO Amersfoort nodig zijn. 
De identiteit van de PCOB dient hierin wel een plaats te
hebben. Te denken valt aan het behouden van jaarlijks
een drietal PCOB- bijeenkomsten. (jaarvergadering, PCOB
zingt, PCOB-kerst/advent middag) 
De leden stemden in om zo mogelijk intensiever samen te
werken met de KBO Amersfoort 
In eerste instantie dus een groei in de samenwerking
nastreven, b.v. op basis van een convenant. 
Als op termijn van een fusie sprake is, wordt daar in een
ledenvergadering over besloten. Daarnaast krijgt ieder
individueel lid de mogelijkheid over z’n eigen
lidmaatschap te beslissen. Overigens waren de
aanwezige leden in Amersfoort vooral lid van de PCOB uit
solidariteit en niet voor de eigen belangen.
Ook samenwerking met andere partners zoals Beweging
Leef 3.0 Nu dient te worden onderzocht.
 
Gesprek over de planning bijeenkomsten in 2020, leverde
het volgende resultaat op:
12 maart 2020: Ledenvergadering en
vrijwilligersbijeenkomst. Vrijwilligers vanaf 12 uur (inloop)
en om 12.30 een lunch. Zie aparte uitnodiging in dit
Nieuws.
14 mei 2020: “PCOB zingt” met Jan Hendrik van
Schothorst, 14.30 -16.30 uur.
?? november 2020: Plan om een bijeenkomst te
organiseren n.a.v. het boek “Midden in het leven” door
Kees en Margriet van der Kooi.
17 december 2020: 14.30-16.30 uur PCOB-advent/
kerstviering
Overige bijeenkomsten worden in overleg met KBO
Amersfoort bepaald. 
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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
 
 

Nieuwe leden:
Mw. T. Lingen
Mw. Smits
Dhr. Smits
Hartelijk welkom en we hopen
u te mogen begroeten op
onze bijeenkomsten
 
Verhuisd:
Mw. J. van Ess
Familie Strijk
Mw. R. Mülder-Cramer
 
Overleden:
Dhr. T. Eggink
Dhr. L.J. Vosman
Mw. J. Timmerman-Winkoop
Mw. J. Hoogendoorn
Mw. T. van Marle-Otterman
We wensen de familie veel
sterkte en troost toe
 
 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering: 12 maart 2020 
Plaats: De Brug, Schuilenburgerweg 2 te Amersfoort, Aanvang 14.00 uur
 
Inloop vanaf kwart voor twee.
Tijdens deze vergadering zal het Jaarverslag van de penningmeester, het
verslag van de kascontrole commissie en de goedkeuring van de begroting
aan de orde komen.
Andere agendapunten zijn:
De bestuurssamenstelling. Aftredend en niet herkiesbaar is: Goof de Rijk. 
Informatie over de planning van de Bijeenkomsten 2020.
 
Presentatie: “Harderwijk als visserijstad”
“En de zee was niet meer” Film van Bert Haanstra. 
De sluiting is uiterlijk 16.30 uur
 

Van het bestuur
 
Komen en gaan. Als ik dit schrijf zijn de eerste twee maanden van 2020
voorbij. 
Op de jaarvergadering van 16 maart 2017 werd ik, na mijzelf aan de leden te
hebben voorgesteld, gekozen als vice-voorzitter. 
Ledenvergaderingen zijn enerzijds momenten om te peilen of het bestuur op
het goede spoor zit en vast te stellen wat er leeft bij leden. Anderzijds worden
er plannen voor het nieuwe seizoen gemaakt tot en met Kerstmis.
 
In de Nieuwsbrief werd in de rubriek "Van het bestuur” zowel vooraf als
achteraf de programma's weergegeven door het jaar heen. Regelmatig zijn
er reacties en voorstellen van de leden gevraagd, maar jammer genoeg
bleven die veelal uit. Geen reacties van de oudere leden, waar ik zelf ook toe
behoor, kan betekenen dat het bestuur het goed doet, maar het kan ook
betekenen dat er minder interesse is.
 
Als bestuur is regelmatig gewerkt aan de jaarvergadering en programma's
over "waardig ouder worden". Ook is regelmatig geschreven over
samenwerking tussen PCOB en KBO, zowel lokaal als landelijk. Gelukkig is
deze in Amersfoort wel groeiende. 
Met de gemeente Amersfoort is overleg en zijn goede contacten.
 
In september 2015 zijn mijn echtgenote en ik in Amersfoort komen wonen, na
een verblijf van 34 jaar in de Bollenstreek waar ik lid was van de PCOB/
Noordwijk. Belangenbehartiging van/voor ouderen blijft mijn aandacht
houden.
 
Delen wat je kunt en beginnen met de beperkte mogelijkheden die je hebt:
dat is vertrouwen op God die ons daarmee wonderen kan laten doen.
 
Ik hoop u te ontmoeten op de bijeenkomsten.
Goof de Rijk, ex vice-voorzitter.
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Hallo Wandelaars
vrijdag 17 april, woensdag 3 juni, dinsdag 1 september, woensdag 14 oktober.

Hiermee geef ik jullie de data van de
wandelingen in 2020. In de volgende
INFO (26 maart) kunnen jullie lezen
waar de wandelingen naar toe
gaan.
Met vriendelijke groet,
Wil Jonk 
Tel:033 4726020/06 44084065 
Email: wjonkbrouwer@gmail.com
 

boerin Agnes

Dagtocht woensdag 15 april
De eerste dagtocht in 2020 wordt een geweldige zwerftocht door Drenthe!!
Bij Restaurant Coelenhage in Wezep stoppen we voor koffie met gebak.
Daarna rijden we dwars door de prachtige natuur van Drenthe naar Odoorn.
Daar staat een koffietafel met kroket voor u klaar. 
Vervolgens rijden we naar Gasselternijveen waar boerin Agnes (boer zoekt
vrouw) alles zal vertellen over advocaat maken! Natuurlijk mag u haar zelf
gemaakte advocaat proeven. Tijdens een kopje koffie of thee maakt u verder
kennis met boerin Agnes.
We verwachten rond 18.30 uur weer in Amersfoort te zijn.
Kosten € 49,75 p.p. te voldoen op rek. NL47 INGB 0007316757 t.n.v. KBO
Amersfoort-Nijkerk.
U kunt zich opgeven bij Joke Pot: 033-4570160.
Opstapschema: 08.30 uur Liendert, 08.40 uur Klokhuis, 08.50 uur Otto
Scheltus, 09.00 uur Centraal Station (touringcarplaats).
De reiscommissie: Joke en Elly

Aandachtspunten voor aanmelden en betalen voor een reisje

Aanmelden:
Helaas komt het vaak voor dat men
wel betaald heeft voor een reisje
maar dat men zich niet aangemeld
heeft bij Joke. U loopt nu het risico
dat de bus vol is en u niet mee kunt!!
Als u zeker wilt zijn van een plaats in
de bus moet u altijd eerst Joke
bellen. Zij geeft aan of er plaats is in
de bus!! 
 

Betaling:
U dient 7 dagen vóór vertrek van een reisje het bedrag betaald te hebben.
Als u voor andere leden ( vriendin/vriend) betaald heeft, moet u duidelijk op
de betaling haar/zijn naam vermelden ( ook bij telebankieren).
Wilt u ook op de betaling het betreffende reisje/activiteit vermelden?
Houdt u er rekening mee als u per cheque betaald heeft dat het dan twee
weken duurt voordat het geld bij de penningmeester is verwerkt!
Als het reisje voor u onverwachts niet door kan gaan, en u heeft al betaald,
kunt u altijd tot 4 dagen vóór vertrek van het reisje annuleren. U krijgt dan uw
geld terug. Daarna zijn de busmaatschappij en de accommodaties
vastgelegd en kan er geen restitutie meer plaats vinden.

Alleen op deze manier is de administratie voor de penningmeester en de controle van de betalingen voor Joke en mij
duidelijk. Hopelijk hoeven wij dan niet zo veel leden op het laatste moment te bellen. Hartelijke groet, Elly
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Nieuws van de Denktank
 

Betalingsgegevens voor activiteiten, bijeenkomsten en reizen van onze afdeling:
IBAN NL47 INGB 0007 3167 57 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.
Altijd vermelden: naam activiteit en voor wie u betaalt.
Inschrijvingen, tenzij anders vermeld, bij
secretariaat@kboamersfoort.nl
T. 06 5792 3607
Alle activiteiten staan open voor leden van KBO en PCOB en introducés.

Wilt u (als u dat nog niet gedaan hebt) uw bijdrage voor de Passiespelen overmaken?
€ 67,-- per persoon.

Wij zijn een driedaagse culturele reis aan het
voorbereiden, in samenwerking met Midland Tours. De
reisbestemming zal zijn Duitsland, in de omgeving van
Aken.
In de volgende INFO kunnen we alle informatie
verstrekken, de datum kan ik nu al verklappen:
20, 21 en 22 augustus 2020. Noteer dus maar alvast in
uw agenda. 

Johan van Oldenbarnevelt is een van de beroemde
mensen die in 1547 in Amersfoort geboren is. Hij heeft er
ook zijn hele jeugd doorgebracht. Een boeiende man,
die uitgroeide tot een groot staatsman, totdat hij op last
van Prins Maurits in 1619 werd onthoofd.
Jan Niessen, inwoner van Amersfoort, is zeer door hem
geboeid geraakt. Jan is een goede verteller en met
behulp van een powerpoint presentatie kunnen wij inzicht
krijgen in de politieke en persoonlijke opvattingen van
Johan van Oldenbarnevelt en wat hem uiteindelijk de
kop gekost heeft. Ook voor onze tijd zitten hier zeker
herkenningspunten in!
De bijeenkomst vindt plaats op: 
maandag 23 maart om 10.00 uur in Woongebouw
Amersfortia, Scheltussingel 81.
We sluiten de morgen zoals gewoonlijk af met een
broodjeslunch. De kosten bedragen € 10,-.
Aanmelden voor  15 maart.

Culturele reis naar de Noordoostpolder
Donderdag 30 april

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!
U dient wel goed ter been te zijn, want er moet
gelopen worden. Neem dus gerust een wandelstok
mee.  
Programma:
Om 8.30 (dat is vroeg, maar die tijd hebben we echt
nodig) vertrekken we vanaf de halte voor touringcars
naast Station Amersfoort-Centraal. Onze eerste stop is op
Urk, bij het grote Windmolenpark “11 Beaufort”.  Natuurlijk
eerst koffie. Normaal gesproken kunt u bij die windmolens
niet komen, maar de familie Renne kan dat wel: zij
hebben een boerderijwinkel en een belevingscentrum
met ontvangstruimte. Na de koffie maken we met een
gids een rondrit over de dienstwegen onder de
gigantische windmolens.
We sluiten de morgen af met een lunch en gaan
vervolgens naar Kraggenburg, een mooie tocht door het
polderland met zijn unieke geschiedenis.
In Kraggenburg worden we opgewacht door dhr. Johan
Woolderink, die ons een rondleiding geeft door dit
“paradijs in de polder”.
Daarna rijden we door naar Blokzijl, een gezellig historisch
stadje. (Blokzijl kreeg stadsrechten in 1672, maar die
werden in 1675 weer ingetrokken). Hier kunt u op eigen
gelegenheid  rondkijken. Maak b.v. een wandeling langs
de haven met oude panden of door het beschermde
dorpsgezicht, bezoek de 17e eeuwse Grote Kerk,
enzovoorts. Om 18.00 uur zullen we weer in Amersfoort
zijn. 
Aanmelden vóór 28 maart 2020.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de
Denktank
Thea Verschuur: thea.verschuur@live.nl , 
Sietske van der Glas: svdglas@kpnmail.nl , 
Anneke Boersen: anneke.boersen@xs4all.nl ,
Mirjam Arts: artsmmb@gmail.com
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DE VOLGENDE EDITIE VAN ONS MAGAZINE KOMT

UIT OP DONDERDAG 26 MAART 2020

WILT U DE KOPIJ VOOR DEZE EDITIE OPSTUREN

VOOR 9 MAART?

RITA.DEBEURS@GMAIL.COM

 

BELASTINGAANGIFTE  2019
BELASTINGSERVICE OUDERENBONDEN
U  BELT, WIJ KOMEN VANAF 01 MAART DE AANGIFTE BIJ U THUIS REGELEN.
 

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
betaalrekeningen).
Het gaat om de saldo’s op 1 januari 2019.

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.  

- 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).

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).
 

Informatie over het schilderij op de voorpagina:

Spiegelbeeld
op doek, gemengde techniek, paletmes
Irene Genemans                  Amersfoort
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