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Het volgende ledenbericht komt 16 januari 2017

Van de Voorzitter
Beste leden,
Het jaar nadert alweer zijn einde.
Sint is weer in het land, met al dan niet zwarte
Pieten.
In het afgelopen jaar hebben we diverse keren
gevraagd om meer vrijwilligers.
Het doet mij goed, dat er voor het bestuur en 
voor de bingo zich enkele mensen hebben 
aangemeld. De bingo heeft nu enkele 
vrijwilligers, die ook bij afwezigheid van één 
van hen, de bingo prima kunnen draaien.
Maar er blijft nog genoeg werk over voor nog 
meer vrijwilligers, met name voor het helpen 
organiseren van dagtochten voor onze leden.
Wilt u zelf iets doen of heeft u een goed idee, 
geef het door aan één van de bestuursleden.
Het bestuur wenst u fijne dagen en we hopen 
u in januari 2017 in goede gezondheid weer te
zien.
Liefst bij één van onze activiteiten.

Pieta v.d.Heuvel

CONTRIBUTIE  2017

De contributie voor 2017 is

€ 15 (echt)paren € 25

U wordt verzocht om de contributie
over te maken op

NL28 INGB 0007 4433 93

Ten name van
SENIORENVERENIGING

ALKMAAR

Houders van een gratis Alkmaar Pas 2017
voor minima kunnen de contributie ook

betalen door bijgaand formulier volledig in
te vullen en op te sturen.

Omdat U hierop het pasnummer moet
invullen moet U echt even wachten tot U de

pas voor 2017 heeft gekregen.

http://www.gepensioneerden.nl/
http://www.fasv.nl/
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AGENDA
18 November Samen Eten 18.00 uur
Afspreken voor 17 November bij Joyce 5122337.

24 november
Mevrouw Muilenburg van EVEAN komt ons 
meer vertellen over wat de ledenvereniging van 
Evean voor U kan betekenen.

15 December Dirk-Jan Ranzijn op z`n
keyboard 14.00 uur  Meer op

www.dirkjanranzijn.nl 

DirkJan is een van Europa's succesvolste
showtoetsenisten met een glansrijke
internationale carrière van 30 jaar. 

Ook op 15 December Erwtensoep
Na het optreden van Ranzijn gaan we in het 
buurthuis (Kortenaerkade 23) aan de erwtensoep 
met roggebrood en spek  Vooraf een drankje met 
een hapje Kosten €5 ter plaatse te betalen. 
Opgeven bij Joyce Krauss of Joke van Lienen tel 
5122337 of 5125646. Aanvang rond 16.00 uur.

Volgend jaar!!
16 Februari Theatergroep-VRIJ voorstelling 2x 
40 minuten 
                    1e: elke week  - 2e: jaar in jaar uit     
14.00 uur – 16.00 uur
20 April  SOVARIA KOOR    14.00 uur – 16.00 
uur

De Culturele Middagen zijn altijd van
14,00 uur - 16.00 uur.met koffie of thee en 
toegang gratis. Kortenaerkade 23.

Voorzitter: Pieta van den Heuvel
Klareweid 34 1831 BS Koedijk
Pietah62@hotmail.com   06-47490446

Secretaris: Joke van Lienen
Schermerweg 54 1821 BJ Alkmaar
Liene029@planet.nl   072-5125646

Penningmeester: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
c.wiersma@tiscali.nl   072-5117118

Overige bestuursleden:
Zina de Ruijter  j.ruijter55@chello.nl
072-5128150 Dagtochten
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 bezorging ledenblad
Tijdelijk  Kees Wiersma 072-5117118

Email :
seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl 

Website: www.svalkmaar.nl

Bank:  NL28INGB0007443393 
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar.

Activiteiten:
Elke maandagmiddag Klaverjassen.
Van 13.15 tot 16.00 uur
Elke woensdagmiddag Bingo.
Van 13.30 tot 15.45 uur
Buurthuis Oud Overdie
Kortenaerkade 23 1813 SV
Tel 072-5403388
Buslijnen 2 en 4

Winterstop
We klaverjassen en bingo-en voor het 
laatst op  12 en 14 december.
We beginnen weer op 9 en 11 januari 

http://www.dirkjanranzijn.nl/
http://www.svalkmaar.nl/
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:j.ruijter55@chello.nl
mailto:c.wiersma@tiscali.nl
mailto:Liene029@planet.nl
mailto:Pietah62@hotmail.com
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Donderdag 24 november 14.00 
uur
Het is de afgelopen 2 jaar wat onrustig 
geweest in het landschap van wonen, zorg
en welzijn. De regering vraagt van u om, 
langer zelfstandig te blijven wonen 
Wat kan de ledenverenging hierin voor u 
betekenen? We ondersteunen leden zo 
lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam 
te blijven, op een plezierige manier en 
met behoud van regie. Dat doen we met 
een goed aanbod van producten en 
diensten, door vragen van leden te 
beantwoorden en ze altijd verder te 
helpen ( gidsfunctie), door het bieden van 
thema/informatiebijeenkomsten en 
workshops.  Door goed te luisteren naar 
onze leden, waar liggen behoeften en 
door goed te kijken wat er in de 
maatschappij speelt. 

Mocht u vragen hebben of gewoon willen
weten wat de ledenverenging doet kom 
dan 24 november naar de 
informatiebijeenkomst.

18 November gaan we weer SAMEN 
ETEN.
bij BRECHJE aan de  Paardenmarkt 4
We beginnen om 18.oo uur!!!
Aanmelden bij Joyce Krauss 072-
512233723 

VERSLAGEN

23 september hebben we met 9 dames 
gegeten bij HAPPY-ITALY.
Het diner vond plaats in een enorme hal 
die helemaal vol zat met gasten wat een 
enorm kabaal veroorzaakte.

De porties waren ook enorm , maar 
konden na afloop in een net doosje mee 
genomen worden.
De bediening was wat warrig, vooral de 
afdeling drinken, we kregen het wel maar 
vaak eerst  verkeerd en het goede kwam 
pas na veelvoudig verzoek waar het bleef.
Maar we waren weer een ervaring rijker.
Joyce.

20 0ktober jl. hebben we de eerste 
culturele middag  gehad.
NOTARIS R.VAN DER WEIDE  heeft 
een lezing gehouden over het belang van 
het opstellen van een VOLMACHT of 
LEVENSTESTAMENT.
Daarin kan U aangeven wie Uw zaken 
kan regelen wanneer U dat zelf niet kan 
omdat U “wilsonbekwaam” is. Dat kan 
zijn doordat U in coma ligt of ernstig 
dement is. Als U dat niet van te voren 
heeft geregeld en er moet toch iets 
geregeld worden moet er een bewindvoer-
der geregeld worden via de rechtbank. 
Dat geeft veel rompslomp. 
Het verschil met een TESTAMENT is  
dat hierin vast gelegd wordt wat er met 
Uw nalatenschap moet gebeuren.
Een TESTAMENT werkt dus pas na Uw 
overlijden.
12 mensen bezochten de middag.
Joyce

Bedankje.
Ik wil alle leden bedanken voor de 
opbeurende kaarten ivm met mijn ziekte 
en de verjaars-kaarten die ik heb 
ontvangen. Ben inmiddels met
de bestralingen begonnen en die vallen 
helaas dagelijks op andere tijden, vandaar
dat ik op woensdags nog niet ben komen 
opdagen. hg.joyce
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De rijbewijskeuring.

Ons lid dokter C van der Linde 
Kennemerstraatweg 63 doet rijbewijs-
keuringen voor €30.
U kan op maandag en vrijdag tussen 
12.00 en 13.00 uur op telefoonnummer
5 114 143 afspraken maken.
U moet een eigen geneeskundige 
verklaring meenemen. Deze zijn nog
voor €32,80 verkrijgbaar op het 
Gemeentehuis van Heiloo
Wij kennen 2 keuringsinstellingen, bij 
wie u de benodigde eigen verklaring 
tegen betaling kan krijgen als U daar bij 
het maken van de afspraak om vraagt.
Dat zijn:
Regelzorg tel 088-23 23 300 
www.regelzorg.nl
Kosten keuring €35 Eigen verklaring € 40

Rijbewijskeuringsarts tel 085-488 3616
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Kosten keuring €35 Eigen verklaring € 
37,50 

Denk er om begin 4 maanden voor het 
verlopen van uw rijbewijs. Laat ook een 
oogmeting doen bij een opticien.

De kwijtschelding van gemeente- en 
waterschapsbelasting.

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. 
Omdat er naar de saldi in 

december,januari,februari en maart 
gekeken wordt geven wij nu al 
informatie, zodat U tijdig maatregelen 
kan nemen.
U neemt de kale huur plus subsidiabele 
service kosten (de regelhuur volgens de 
huurtoeslag) plus de premies van de 
ziektekostenverzekering plus een van de 
bedragen hierna. Als u daar boven komt 
heeft U “vermogen” en krijgt U geen 
kwijtschelding. De bedragen zijn: 729,27 
voor alleenstaanden, 1099,14 voor 
(echt)paren, 888,12 voor alleenstaande 
AOW-ers en 1264,42 voor (echt)paren 
met AOW.

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 kwijtschelding.
N.B. De waarde van een auto jonger dan 
9 jaar telt mee bij het vermogen, behalve 
als U die wegens een handicap nodig 
heeft. Mensen geboren voor 1935 hebben 
een extra vermogensvrijstelling van 2269 
euro.

55 euro belasting terug voor 
alleenstaanden met AOW en 
aanvullend pensioen.

Voor het belastingjaar 2016 kunnen 
alleenstaande AOW ers met een 
aanvullend pensioen voor het eerst door 
het doen van een aangifte 55 euro 
belasting terug krijgen. Ons belastingteam
kan U daarbij helpen. Voor hulp kan U 
bellen met Kees Wiersma tel 072-
5.117.118 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://www.regelzorg.nl/
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Vraag het mantelzorgcompliment 2016 
van de gemeente Alkmaar aan

Alkmaar waardeert haar mantelzorgers. 
Dat blijft niet tot mooie woorden beperkt. 
De gemeente onderstreept de waardering 
met het mantelzorg-compliment: een 
extraatje van € 200,-*
Hoe werkt het?

Als zorgvrager kunt u het 
mantelzorgcompliment aanvragen voor 
uw mantelzorger(s). Dit mag één keer per 
jaar, vóór 31 december. U mag het 
compliment alleen aanvragen voor het 
huidige jaar, dus niet voor een al 
verstreken jaar of volgend jaar. Het 
bedrag wordt uitgekeerd aan de 
mantelzorger die u in de aanvraag 
opgeeft. Heeft u meer mantelzorgers, dan 
bent u zelf verantwoordelijk voor de 
eerlijke verdeling van het bedrag onder al 
uw mantelzorgers. Meer informatie is te 
vinden op www.alkmaar.nl onder 
‘Mantelzorgcompliment’.

Voorwaarden
U kunt het Mantelzorgcompliment alleen 
aanvragen als:

U (de zorgvrager; dit bent u als u 
langdurig zorg en/of begeleiding nodig 
heeft):
• in de gemeente Alkmaar woont en 
mantelzorg ontvangt.
• thuis of in een begeleid wonen- of 
aanleunwoning woont. U woont dus niet 
in een verpleeginstelling of zorginstelling.

Uw mantelzorger (degene die voor u 
zorgt, voor wie u het 
mantelzorgcompliment aanvraagt):
• 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 
uur per week, zorg heeft verleend.

• 18 jaar of ouder is.
• het aanvraagformulier wil ondertekenen.

Bewijsstukken
Om in aanmerking te komen voor het 
mantelzorgcompliment, dient u de 
volgende bewijsstukken mee te sturen.
LET OP, stuur nooit originelen maar 
UITSLUITEND KOPIEËN van officiële 
documenten!
1. een kopie van uw (zorgvrager) geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs).
LET OP: maak op de kopie informatie 
onleesbaar: uitsluitend uw naam, datum 
van afgifte en geldigheidsduur van uw 
legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn.
2. een kopie van uw indicatie of 
beschikking. Of een ander bewijs waarin 
staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, 
Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of 
Zorgverzekeringswet.
LET OP! Uitsluitend uw naam, de datum 
van afgifte, de duur van de 
indicatie/beschikking en de betreffende 
wet mogen zichtbaar zijn. Het overige 
moet u onleesbaar maken.

3. Als u de onder 2 genoemde indicatie of
beschikking niet heeft: een ingevulde 
verklaring van een professionele 
zorgverlener.
Voor meer informatie: download het 
aanvraagformulier bij het 
Mantelzorgcentrum of raadpleeg de 
uitgebreide informatie van de gemeente 
Alkmaar
U kan ook een papieren 
aanvraagformulier ophalen bij de 
Gemeente, bibliotheken, diverse 
huisartsenpraktijken, buurtzorg en 
wijkcentra.

http://www.mantelzorgcentrum.nl/local_resources/files/Mantelzorgcompliment2016Alkmaar.pdf
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Kosten tafeltjedekje en de bijstand.

Laatst kreeg ik de vraag of je voor de 
kosten van maaltijden aan huis ook 
bijzondere bijstand kan krijgen. Als U 
door een gebrek niet meer zelf kan 
koken , daardoor aangewezen is op een 
maaltijdvoorziening en een laag inkomen 
heeft dan kan U daar inderdaad 
bijzondere bijstand voor krijgen. Vergoed
wordt het verschil tussen de kosten van de
goedkoopste maaltijdvoor-ziening en de 
kosten die men volgens het NIBUD zou 
maken als U het zelf doet. Het hele 
verschil wordt vergoed als Uw netto 
inkomen minder is dan 120% van de 
bijstandsnorm. Is uw inkomen hoger dan 
heeft U een draagkracht van 35% van het 
verschil tussen Uw netto inkomen en 
120% van de bijstandsnorm. Dat wordt 
van de vergoeding afgetrokken.
Aanvragen doet U bij Haltewerk.

Het Unive Gemeentepakket

Unive heeft samen met de Gemeente 
Alkmaar een speciale ziektekostenverze-
kering voor mensen met een laag 
inkomen. Deze heeft een uitgebreide 
aanvullende dekking. Er is sinds een 
aantal jaren zelfs een verzekering met 
volledige vergoeding van het eigen risico.
De laatste heet de verzekering compleet 
met verzekerd eigen risico. 
Waarschijnlijk heeft U van Unive een 
voorstel voor voortzetting van Uw 
bestaande verzekering gekregen.Als U dit
jaar een premie van €133,01 betaalde had 
U een verzekering compleet zonder een 
verzekering van het eigen risico. 
Wilt u voor € 2.41 per maand meer ook
vergoeding krijgen van het eigen risico 
dan moet U dat voor 1 februari 2017 
met Unive regelen!!

Wanneer heeft U een laag inkomen? Dat 
is voor mensen met AOW 1.295,76 
(paren 1.796,86) Jongeren 1.113,95 
(paren 1.591,36)  (Is Uw maandelijkse 
pensioen inclusief vakantiegeld dan mag 
U van dat pensioen 7.4% aftrekken) Denk
er om: Uitbetaling heffingskorting is ook 
inkomen.
Is Uw inkomen lager dan adviseren wij U 
om bij de Gemeente deelname aan boven-
genoemde verzekering aan te vragen. Dat 
kan bij het Wegwijsplein van 9-12 uur.
Verder mag u niet meer dan € 5.920 
(paren 11.840) aan bezit hebben.(Waarde 
van auto’s van 8 jaar of jonger telt mee)
Uw maandelijkse inkomsten worden niet 
als vermogen beschouwd.

De Alkmaar Pas.

Vouchers/tickets/bonnen van de Alkmaar 
Pas 2016 kunnen na 15 december niet 
meer bij ons worden ingewisseld.
De Alkmaar Pas 2017 heeft geen bonnen 
meer. Er zit een tegoed op waarmee je 
met een mobieltje kan “betalen”. Voor de 
contributiebetaling kan U bijgaand 
formulier gebruiken. U kan het formulier 
ook gebruiken om bij ons een tegoed 
onder andere voor activiteiten te krijgen. 
Meer informatie bij onze penningmeester 
Kees Wiersma tel 5117118 (Na 17.00 
uur) 
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Leden kunnen de onderstaande kortingen krijgen bij de 
ziektekostenverzekeringen.

Schema, kortingen premie ziektekosten 2017
Verzekeraa
r 

Collectief 
nummer

Korting 
basis 

Korting 
aanvullend 

Korting 
tandarts

CZ 4126319 5% geen geen
De Friesland 407200 6%1 6%
Salland 1340 5% 5% 5%
Avero 
Achmea2 

209012512
7,5% 10% 10%

Delta Lloyd 22426 8% 10% 10%
OHRA 864 7% 7% 7%
ONVZ 9063 3% 7% 7%

Univé 
13299

8% 
10% 
Goed;Beter;Best 

geen

VGZ 

17810 8% Ruime 
Keuze en
Eigen Keuze
5% Goede 
Keuze
5% VGZ 
Vitaal3

10% VGZ Goed,
Beter en Best

Zorg en 
Zekerheid 

28331
7% 7% partnerregeling4

Zilveren 
Kruis 

207077596 Niet 
mogelijk 

Niet mogelijk Niet mogelijk

PMA-
Menzis5 

Geen 7% Basis en
Basis
vrij

10% Extra 
verzorgd 

10% 
tandverzorging
250, 500 en 750

1 Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. 
Korting reis- en annuleringsverzekering 10%
2 Avera Achmea, Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep
3 Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle 
aanvullende verzekeringen. Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet 
verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. 
Gratis persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc.
4 Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is 
bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt 
worden door de ander.
5 Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA 
Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Formulier afboeken digitaal budget AlkmaarPas

Heeft u een minimum inkomen en heeft u de gratis AlkmaarPas 2017 met het 
budget van € 80 (AOW-ers € 160)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 € 80,-of € 160,- 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
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