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Beste leden,

In september 2012 heb ik met 3 andere
belastinginvullers de Seniorenvereniging
Alkmaar opgericht om voor mensen die
alleen hulp bij de invulling van de
belastingaangifte nodig hadden een
goedkoper alternatief dan het lidmaatschap
van de ANBO te bieden. 220 mensen
meldden zich aan. In mijn achterhoofd had
ik altijd dat we meer activiteiten wilden
bieden. Het probleem was dat er geen
mensen waren die dat wilden organiseren.
Ik ben blij dat de Seniorenvereniging nu
met de komst van mensen die eerder
activiteiten bij de ANBO organiseerden
alsnog activiteiten kan gaan organiseren.
Ook de komst van Pieta die vroeger
beroepsmatig met belangenbehartiging
bezig is geweest belooft veel goeds .
Kees Wiersma.

Het eerste ledenbericht van de Seniorenvereniging
Alkmaar is een feit.
We hopen u met het ledenbericht regelmatig op de
hoogte te brengen en te houden van alle activiteiten die
de Seniorenvereniging voor U in petto heeft. Naast de
activiteiten zullen we ook aandacht besteden aan
algemenere zaken, zoals wijzigingen in regelgeving die
voor ouderen van belang zijn. En natuurlijk blijven we
de belastingservice verlenen. Daarover meer in het
volgende ledennieuws.
Het klaverjassen en de bingo zijn na de vakantie
opgestart. Maar we zijn blij dat we ook culturele
middagen en de busreisjes kunnen gaan verzorgen. Voor
de leden die al langer lid zijn van de Seniorenvereniging
is er nu de kans om ook aan andere activiteiten binnen
de vereniging deel te nemen.
We hopen dat de Vereniging, die nu 360 leden heeft,
zich nog verder uit gaat breiden. Dat kunnen we alleen
samen met U. Dus kom naar een van de activiteiten.
Lijkt het meedenken in het bestuur of een van de
activiteitencommissies u iets laat ons dat weten of kom
in ieder geval naar de ledenvergadering op 2 oktober a.s.
De uitnodiging voor de ledenvergadering vindt u
verderop in dit nieuwsblad.
We hopen velen van U in het komende jaar te zien.
Pieta van den Heuvel
Voorzitter.
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Nieuws van de eetclub
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken.
Onder onze nieuwe naam senioren club gaat de eetclub
weer starten.
Dat doen wij bij Grand Cafe Koekenbier
Kennemerstraatweg 16
en wel op vrijdag 26 September 2014 .
U wordt verwacht om 18,00 uur,aanmelden voor 24
September per telefoon
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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

072 5153192 of 06-51037653 Groetjes Tiny Root

Penningmeester: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
c.wiersma@tiscali.nl 072-5117118
Bank: NL28INGB0007443393
Ten name van Seniorenvereniging.

We gaan weer samen uit eten op 21 november 23
januari 2015, 13 maart 2015 en 22 mei 2015

Ledenadministratie: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar

Gezellige middagen.

Belastinghulp: Kees Wiersma
072-5117118

Joke van Lienen 072-5125646 en
Joyce Krauss 072-5122337
coördineren de Culturele Activiteiten.
Zij proberen een zo gevarieerd mogelijk programma te
maken, zodat ieder wat van zijn gading vind.
Zij proberen muziek en lezingen over elk onderwerp te
brengen.
Heeft U nog wensen laat het hen dan weten en als de
prijs goed is, dan boeken ze het.
De bedoeling is om 2 voorstellingen in het najaar en 2
voorstellingen in het voorjaar te verwezenlijken.
Ze hebben een aantal leuke (sociaal culturele)
middagen gepland op de vrijdagen 17 oktober 2014,
13 februari 2015 en 20 maart 2015
17 oktober komt Leo Vasbinder. Zie verder in dit
bericht. 13 februari komt Studio Cantilena met muziek
en zang en op 20 maart komt Lia Vriend met een
lezing over Landschappen in Noord Holland.
De toegang inclusief een kopje thee of koffie bij de
aanvang is voor leden vrij. Introducés zijn ook
welkom.

Gebruik Vouchers (Waardebonnen)
Alkmaar Pas.
U kan de vouchers van de Alkmaar Pas gebruiken om
daar kosten van deelname aan onze activiteiten mee te
betalen. Dat kan met de busreizen maar ook met de
kosten van deelname aan het klaverjassen en de bingo.

Email:
seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
of:beheer@svalkmaar.nl
Website: www.svalkmaar.nl
Activiteiten:
Elke maandagmiddag Klaverjassen.
Van 13.15 tot 16.00 uur
Elke woensdagmiddag Bingo.
Van 13.30 tot 15.45 uur
Het Trefpunt
Louise de Colignystraat 20
1814 JA Alkmaar

Dit ledenbericht wordt per email gestuurd naar
de leden waarvan wij een mail adres hebben.
Dat om de bezorgers en bezorgsters zoveel
mogelijk te ontzien. Heeft U een e mailadres
laat het ons dan weten.
Inmiddels hebben wij ook een website
gemaakt. www.svalkmaar.nl
De moeite waard om er eens op te kijken.
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Dagtocht op vrijdag 12
december 2014.

Na een onderbreking van ruim een
jaar, waarin wij van de ANBO over zijn
gegaan in de Seniorenvereniging Alkmaar,
heeft de reiscommissie op bovenstaande
datum een z.g. “Verrassingstocht”
georganiseerd. Jammer genoeg kunnen wij
geen nadere uitleg geven want dan is het
geen verrassing meer. In overleg met de
firma Bak is een afwisselende dagtocht
geregeld. Het is december, koud en vroeg
donker, dus wij verblijven binnen; veel lopen
is er niet bij. In elk geval krijgt u koffie met
gebak en een warme lunch. Het einde van de
dagtocht ligt rond 18.00 uur. De kosten voor
deze tocht zijn € 45,- voor leden, € 50,- voor
niet-leden. Deze kosten kunt u storten op
bankrekening NL28 INGB 0007 4433 93 op
naam van SENIORENVERENIGING. U
mag ook geheel of gedeeltelijk betalen met
vouchers (waardebonnen) van de Alkmaar
pas. Stuur deze dan bij de aanmelding op.
Als de bus vol is geldt: Wie het laatst betaald
heeft valt het eerst af.
De opstapplaatsen en tijden zijn:
0 Muiderwaard bushalte de Wering 8.50 uur
0 De Mare busstation
9.00 uur
0 Station
bij Albert H
9.05 uur
0 Hoefplan bij Albert H
9.10 uur
0 Geert Groteplein.
9.20 uur
U kan zich opgeven via het strookje elders
in dit bericht.
Thea Visser en Zina de Ruijter.
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Huurtoeslag en spaargeld.
Er is geen recht op huurtoeslag als men
belasting over het vermogen moet betalen.
Belasting over het vermogen (de
zogenaamde vermogensrendementsheffing)
moet men betalen als het totaal van de
tegoeden op betaal- en spaarrekeningen op 1
januari meer is dan 21.139 euro. (Echt)paren
42.278 euro. Tot en met 2015 is er een extra
vrijstelling van vermogen voor ouderen met
een laag inkomen. Dat wordt met ingang van
1 januari 2016 afgeschaft. Het is voor
ouderen met een laag inkomen en extra veel
spaargeld dus zaak om er voor te zorgen dat
het meerdere spaargeld uiterlijk op 31
december 2015 is weggewerkt. Om vragen
van de belastingdienst in de toekomst te
voorkomen kan u daar het beste dit jaar al in
gedeeltes mee beginnen. Kees Wiersma

Op vrijdag 17 oktober verzorgt
Henk Vasbinder een middag met
gevarieerde muziek voor ons.
Plaats Trefpunt aanvang 14.00 uur.
Zaal open 13.30 uur.
Toegang met een koffie of thee vooraf voor
leden gratis. Introducés zijn welkom.

Wie is Henk Vasbinder?
Henk is begonnen op 11-jarige leeftijd met
orgelspelen en op zijn 15e verzorgde hij zijn
eerste bruiloft tezamen met een drummer. Op
17-jarige leeftijd werd hij gevraagd om in de
top 40-band Robert Stanley & the Vips te
komen spelen. Hier deed hij veel ervaring op
en het was natuurlijk helemaal te gek om als
17-jarig jochie door heel Nederland te toeren
en in allerlei dancings en zalen te spelen. Het
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muziekvirus had hem goed te pakken en na
de HAVO te hebben afgerond ging hij
Hammond Orgel studeren aan de Muziek
Pedagogische Academie in Alkmaar bij
Peter Rijs. Na ook deze studie te hebben
afgerond is hij gaan werken op diverse
muziekscholen en werkt nu al weer heel wat
jaartjes met veel plezier bij Muziekschool
Opmeer en COOL centrum voor kunst en
cultuur in Heerhugowaard. Na "The
Vips"ging hij verder als organist in diverse
duo"s en heeft dat ruim 25 jaar gedaan. Het

pagina 4

"duo Monza" was het laatste duo waar hij
samen met Bob van Gennip in speelde.Bob
gaf helaas aan dat hij na 30 jaar muziek
maken er mee wilde stoppen en toen is Henk
alleen verder gegaan als "one man band". De
techniek in de keyboards is ondertussen van
zo'n kwaliteit geworden dat je in je eentje
een heel orkest tevoorschijn kan toveren.De
restaurants, feestzalen en de mensen die iets
te vieren hadden bleven hem ook bellen
nadat hij "solo" was gegaan en doet dit nu
ruim 14 jaar.

UITNODIGING
Het bestuur van de Seniorenvereniging Alkmaar nodigt u uit voor de eerste ledenvergadering.
Deze zal plaats vinden in het Trefpunt Louise de Colignystraat 20 te Alkmaar
Donderdag 2 oktober aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
AGENDA:
1.Opening.
2.Mededelingen.
3.Voorstellen bestuur.
4.Activiteitencommissie voorstellen.
5.PAUZE
6.Kiezen kascommissie.
7.Wat verder ter tafel komt.
8.Sluiting
Bij binnenkomst krijgt u koffie of thee aangeboden en in de pauze is er een drankje en een
hapje. Na afloop gelegenheid voor een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting van een
accordeonduo.
Wij hopen velen van u te zien.
Het bestuur.
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Aanmelding lidmaatschap
Ik wil lid worden van de Seniorenvereniging Alkmaar.
Naam: _____________________________________________
Adres: ______________________________________________
Geboortedatum: _______________________________________
Telefoonnummer:______________________________________
E mailadres___________________________________________
Mijn vrouw/partner wil ook lid worden:
Naam:________________________________________________
Geboortedatum ________________________________________
De contributie van 15 euro en 10 euro voor de partner wordt gestort op
rekeningnummer
NL28INGB0007443393 ten name van Seniorenvereniging.:
Opsturen naar Seniorenvereniging Westerweg 47 1815 DC Alkmaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------INVULSTROOK BUSTOCHT OP VRIJDAG 16 DECEMBER 2011.
NAAM
ADRES
TELEFOON
--------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------- -------------0 Wij betalen:
Per bank op rek NL28 INGB 000 7 4433 93 op naam van Seniorenvereniging
0 Ik/wij stappen op bij
0 Muiderwaard Bushalte de Wering
0 Busstation de Mare
bedrag:
€ -------0 Centr.station bij A Heijn
Met Alkmaar Pas Vouchers:
€--------0 Hoefplan naast AH
Totaal
€--------0 Geert Groteplein
Zet een kruisje!
Opsturen naar Seniorenvereniging Westerweg 47 1815 DC Alkmaar

