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Het volgende ledenbericht komt in april 2021 

 

Na het laatste ledenbericht in 2020 is er helaas nog 
niet veel veranderd en zijn de vooruitzichten nog 
niet veel verbeterd. 
Ik zit op het moment dat ik dit schrijf met een half 
oor te luisteren naar het debat in de tweede kamer 
en hoor dat de maatregelen voorlopig niet veran-
deren, maar waarschijnlijk nog strenger worden. 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk doe 
die avondklok maar en dan maar hopen dat we snel 
weer een klein beetje vrijheid krijgen. 
Want deze toestand duurt nu al zolang en ik geloof 
dat iedereen snakt naar weer een normaal leven. 
 
Helaas kunnen wij hier ook niets aan veranderen 
en moeten wij de moed er maar in houden en 
hopen dat wij gezond blijven. 
Want heus mocht je ziek worden door dit virus dan 
is dit geen pretje. 
Dus mijn raad is blijf gezond, doe geen gekke 
dingen en let op elkaar. 
Ik geloof dat dat lukt want de mensen van onze 
generatie hebben al het een en ander meegemaakt 
en kunnen wel tegen een stootje. 
Maar toch houd moed en hou vol. 
 
Wij snakken er naar om weer te kunnen klaver-
jassen en bingospelen en hopen dat we daar in 
september weer mee kunnen beginnen. 
 
    Namens het hele bestuur Joke van Lienen: 
 

CONTRIBUTIE  2021 
 

De contributie voor 2021 is 
 

€ 10 (echt)paren € 15 
 

U wordt verzocht om de 
contributie over te maken op 

 
NL28 INGB 0007 4433 93 

 
Ten name van 

SENIORENVERENIGING 
ALKMAAR 

 
Van de 500 leden hebben er 200 nog 
geen contributie betaald. Aan hen 
het dringende verzoek dit alsnog te 
doen.  
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Alkmaar Pas met een tegoed. 
 
Bij dit ledenbericht zit een formulier waarmee 
U de contributie kan betalen door het 
contributiebedrag in te vullen en het formulier 
op te sturen. U kan echter ook het nog 
openstaande of het gehele tegoed van €87 of € 
169 laten afboeken. Wij houden dan eventueel 
de nog openstaande contributie er van af en 
storten de rest op Uw rekening. 
 
De belastinginvulhulp 
 
In verband met corona zal de belasting-
invulservice dit jaar anders gaan. Veel 
invullers zullen kijken of zij de gegevens en de 
machtigingscode zoveel mogelijk via de 
telefoon van U kunnen krijgen. Zelf zal ik 
mijn klanten nog bezoeken, maar ik wacht 
daarmee totdat ik naar verwachting in de loop 
van maart ben gevaccineerd. Overigens 
verwacht ik dat alle mensen die van de 
belastingdienst een machtigingscode hebben 
gekregen automatisch net zoals het vorige jaar 
uitstel van het indienen van de aangifte 
krijgen. 
Kees Wiersma. 
 

Als Uw partner in een verpleeghuis 
verblijft. 
-Vul bij de belastingaangifte in dat U beiden 
recht heeft op de AOW voor alleenstaanden. 
-Kijk of U nu soms recht heeft op huurtoeslag. 
Het inkomen en vermogen van Uw partner 
tellen niet mee!! 
-Vraag bij de belastingdienst toeslagen per 
brief om voor de zorgtoeslag niet langer als 
toeslagpartners te worden behandeld. Adres 
Belastingdienst/ Toeslagen Postbus 4510 
6401JA Heerlen. 
De zorgtoeslag wordt dan meer!!  
 

Voorzitter: Joke van Lienen 
Tuinderspad 145 1813CX Alkmaar 
Liene029@planet.nl   072-5125646 
 
Secretaris: Nicoline Roukema 06-20686844 
Waalstraat 335 1823 ER Alkmaar 
nicolineroukema@gmail.com 
 
Penningmeester: Kees Wiersma 
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar 
c.wiersma@tiscali.nl   072-5117118 
 
Vice-Voorzitter: Pieta van den Heuvel 
Klareweid 34 1831 BS Koedijk 
Pietah62@hotmail.com   06-47490446 
 
Overige bestuursleden: 
Joyce Krauss  p.koomen80@upcmail.nl 
072-5122337 Culturele middagen 
 
Ledenadministratie: Kees Wiersma 
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar 
 
Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma  
072-5117118 
 
Coördinatie Bingo 
Gre Visser-Verdonk K van t Veerstraat 48 
1814 TS 072-5113437 
grevisser24@gmail.com 
 
Coördinatie bezorging ledenblad 
Vacant 
 
Mail:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl  
 
Website: www.svalkmaar.nl 
 
Bank:  NL28INGB0007443393  
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar. 
 
Contributie €15 (echt)paren €25 per jaar 
 
Activiteiten: 
Elke maandagmiddag Klaverjassen. 
Van 13.15 tot 16.00 uur 
Elke woensdagmiddag Bingo. 
Van 13.30 tot 15.45 uur 
Buurthuis Oud Overdie 
Coornhertkade 106 1813 VZ 
Tel 072-5403388 
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WAARSCHUWING 
 
Veel ouderen hadden nog geen internet of 
mobiele telefoon. 
Nu er weinig persoonlijk contact kan zijn 
door de Corona pandemie, hebben velen 
er toch mee te maken gekregen. 
Om nog regelmatig contact met kinderen, 
kleinkinderen en anderen te hebben is het 
heel fijn om een mobiele telefoon of een 
laptop te hebben. Op die manier is er 
contact en kun je elkaar zelfs zien tijdens 
het bellen of Whats appen. 
 
Helaas maken criminelen daar misbruik 
van. 
Op allerlei heel gemene manieren 
proberen zij uw gegevens van de bank te 
weten te komen om daarna uw 
bankrekening te plunderen. 
 
Dat gaat heel doortrapt. U wordt gebeld 
door een heel aardig iemand van uw bank. 
Tenminste dat denkt u, maar helaas het is 
een crimineel. Hij zegt van de bank te zijn 
en heeft gezien dat er rare dingen met uw 
rekening gebeuren en wil even nagaan of 
het wel klopt dat u een bedrag heeft 
overgemaakt naar een ver land. Natuurlijk 
zegt u nee. Dan vraagt hij u om uw saldo 
over te maken naar een “veilige”rekening 
en krijgt u van hem/haar het nummer. 
Doet u dit, dan bent u alles kwijt. 
Denk niet dat het u niet overkomt, ook 
mij is het bijna gebeurd. Nog net op tijd 
heb ik het gesprek afgebroken. 
Dus denk eraan: uw bank belt u NOOIT 
!!! 
Die neemt alleen per post contact met u 
op. 
 
Ook vraagt de bank u NOOIT om uw 

bankpas op te sturen of uw pincode 
telefonisch door te geven. 
 
Via Whats app, is een veel gebruikte 
manier dat u een appje krijgt van een 
kind, kleinkind of goede bekende, waarin 
u gevraagd wordt direct geld over te 
maken, want hij/zij zit even moeilijk en 
heeft het dringend nodig. Anders wordt 
het gas afgesloten of zo. Ze geven dan 
ook een nieuw telefoonnummer door, 
want het oude is geblokkeerd, of de 
telefoon is in het water gevallen, of een 
andere smoes. 
Trap hier niet in. Bel ALTIJD diegene die 
het zogenaamd vraagt terug op het 
gewone nummer dat u altijd gebruikt. 
Dan blijkt er niets van waar te zijn. 
 
Dan is er nog het sturen van een email 
aan u, zogenaamd door de bank, of een 
andere instantie. 
Daarin wordt dan gezegd dat uw 
gegevens gecontroleerd moeten worden, 
of dat u nog iets moet betalen aan 
bijvoorbeeld de belasting of zo. 
Die mails zien er vaak heel betrouwbaar 
uit. 
Controleer altijd voor u een dergelijke 
mail beantwoordt bij de betreffende 
afzender of deze mail echt van hen is. 
Ook hier geldt dus weer eerst 
CONTROLEREN of het wel klopt. 
 
Samenvattend: 
Vertrouw geen verzoeken om inlichtingen 
over uw privé bankgegevens, of 
verzoeken om geld en controleer ALTIJD 
of de afzender wel de echte is. 
 
 
Pieta v.d. Heuvel 
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De kwijtschelding van gemeentelijke- 
en waterschapslasten. 

Veel mensen die gezien hun lage inkomen 
in aanmerking komen voor kwijtschelding 
krijgen dit toch niet omdat zij teveel geld 
op bank- en spaarrekening hebben staan. 
Hoe kijkt U of U in aanmerking komt? 

U neemt de kale huur plus subsidiabele 
service kosten (de rekenhuur volgens de 
huurtoeslag) plus de premies van de 
ziektekostenverzekering plus een van de 
bedragen hierna. Als u daar boven komt 
heeft U “vermogen” en kan U van 
daarvan 80% betalen. De bedragen zijn: 
820,75 voor alleenstaanden, 1.239,65 

voor (echt)paren, 1.020,20 voor 
alleenstaande AOW-ers en 1.443,23 voor 
(echt)paren met AOW. 
Deze bedragen gelden voor de periode  
 1-1-2021 tot 1-7-2021 bij het Waterschap 
en bij de Gemeente en zijn gelijk aan de 
bijstands-norm inclusief vakantiegeld cq 
netto AOW inclusief vakantiegeld 
vermeerderd met een deel van de 
kostentoeslag ouderen en verminderd 
met de normpremie ziektekosten en de 
minimum normhuur. (Het vakantiegeld 
van de AOW is 67,83 netto, paren samen 
96,90)) (zie:Normbedragen 
kwijtschelding belastingen per 1 januari 
2021) en: artikel 12 lid 2d van de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 

Als U van de op deze manier verkregen 
bedragen de huur- en de zorgtoeslag 
aftrekt krijgt U de inkomensgrens. Als 
Uw maandelijkse inkomen inclusief een 
twaalfde deel van het vakantiegeld meer 
is krijgt U ook geen of slechts 
gedeeltelijke kwijtschelding.  

N.B.De waarde van een auto jonger dan 9 
jaar telt mee bij het vermogen. Behalve 
als deze nodig is in verband met een 
handicap. Mensen geboren voor 1935 
hebben een extra vermogensvrijstelling 
van 2269 euro. 
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Belastingaangifte over 2020 
 
Binnenkort zal een van onze 6 belastinginvullers u bezoeken of opbellen voor het verzorgen 
van uw belastingaangifte. Zij vragen daarvoor een onkostenvergoeding van 5 euro (echtparen 
10 euro) Maar natuurlijk mag u als fooi meer geven.  
 
Zij hebben daarbij de volgende gegevens nodig. 
  
 De machtigingscode voor de aangifte over 2020 van 5 letters en cijfers. 
  
 Uiteraard de jaaropgaven van AOW, Sociale Dienst en/of Pensioenen.  
  

 De berichten over uitkeringen of te betalen bijdragen van uw ziektekostenverzekeraar. 
  
 Met name het niet vergoede deel van tandarts en/of  fysiotherapeut. 
 
 Nota’s van medicijnen op doktersadvies die u zelf bij de apotheek moet betalen. Niet 

die welke onder het eigen risico vallen. 
 
 Verder willen wij graag weten of u energieverrijkte en/of eiwitverrijkte voeding moet 

nemen wegens longziekten (COPD) of andere ziekten, of U een ander dieet heeft en of 
u bepaalde voedingsstoffen wegens voedselovergevoeligheid niet mag eten. Dat in 
verband met aftrek dieetkosten. 

 
 Uw bankafschriften en spaarrekeningen over 2020 netjes op volgorde. 
 
 Eventueel de financiële jaaroverzichten van uw bank over 2019 of 2020. 
 
 Als u een eigen huis heeft: de aanslag gemeentelijke belasting over 2020 
 
 (dus niet de aanslag over 2021). 
 
 Berichten van de belastingdienst over voorlopige aanslagen of teruggaven over 20209 
 
  U zal worden bezocht door een van onderstaande hulpen: 
 
Robert Dirkzwager  072-5613115 Nel Heidelberg   072-5116896 
  
Kees Kroon   072-5617101 Ella Mors    072-5619663 
 
Lucie Ong   072-5124154    of Kees Wiersma   072-5117118 
 
De mensen, die vorig jaar door Jan Dolfsma zijn geholpen zullen worden geholpen door Ella 
Mors als ze in postcodegebied 1813 wonen. Bij de overige kom ik. 
Kees Wiersma (coördinator) 
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Formulier afboeken digitaal budget AlkmaarPas  
  
Heeft u een minimum inkomen en heeft u de gratis AlkmaarPas 2021 met het 
budget van € 87 (AOW-ers € 169)ontvangen? Dit budget is digitaal gekoppeld aan de 
AlkmaarPas. Wilt u dit budget gebruiken voor de Seniorenvereniging dan kunt u dit 
formulier invullen. Het ingevulde bedrag wordt van uw AlkmaarPas afgeboekt.   
   
AlkmaarPas-nummer................................................................  
  
Naam pashouder ....................................................................  
  
Adres..................................................................................  
  
Postcode + Woonplaats.............................................................  
  
Telefoonnummer (niet verplicht).................................................  
  
E-mailadres (niet verplicht).......................................................  
  
  
Gewenste in te leveren bedrag bij de Seniorenvereniging € ................  
(maximaal € 87,-of € 169,- per jaar)of vul in: tegoed  
  
  

□ Hierbij ga ik akkoord met het afboeken van budget zoals hierboven is 
aangegeven.  
Handtekening pashouder              
  
  
  
  
Datum  
  

 
  
Lever dit formulier in bij:  
Seniorenvereniging Alkmaar  
Kees Wiersma   
Westerweg 47   
1815 DC Alkmaar   
072-5 117 118  


