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Het volgende ledenbericht komt in januari 2019

Van de bestuurstafel
Al weer een jaar dat bijna voorbij is. Het is niet te
geloven beste mensen zo haal je de slingers uit de
kerstboom en zo kun je ze weer ophangen.
Zoals u wel heeft gemerkt zijn we van locatie
verhuisd dat is allemaal soepel verlopen,gelukkig zijn
bijna alle medewerkers ook mee verhuisd. In het
begin was het allemaal wat vreemd maar nu hebben
wij onze plek weer goed gevonden.
Ook binnen onze vereniging is weer veel veran-derd,
een aantal leden is ons ontvallen maar gelukkig
hebben wij ook een aantal nieuwe mensen welkom
mogen heten,waarvan een aantal hebben aangegeven
dat zij best wel iets willen doen voor onze vereniging
Daar zijn wij heel blij mee, want ik blijf het zeggen,
zonder vrijwilligers zijn wij echt nergens. Ik wil dan
ook nog een keertje mensen vragen, als zij tijd over
hebben en u wilt en kan iets doen meld u zich
alstublieft en ga niet denken dat is niets voor mij want
dat kan ik toch niet, alle handjes die iets willen doen
zijn welkom.
Hoewel ik weet dat het voor veel mensen een heel
verdrietige tijd kan zijn wens ik u toch een goede
kerst en vooral gezond en voorspoedig 2019 toe.
Namens het Bestuur Joke van Lienen

CONTRIBUTIE 2019
De contributie voor 2019 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

Wilt U onze Seniorenvereniging bij Uw
vrienden en kennissen aanbevelen?
De voordelen en een aanmeldingsformulier vindt U op de laatste bladzijde
van dit ledenbericht.
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AGENDA

CULTURELE MIDDAGEN.
Donderdag 13 December 14.00 –16.00 uur
"MELANCHOLIE" liedjes over en van de WestFriese cultuur uit de vergane jaren afgewisseld
met anekdotes en instrumentale gitaar muziek ,
eveneens ondersteund met piano/accordeon van
GRE`- TON en - TINY Koedooder.
Het is waarschijnlijk hun laatste optreden want
daarna houden ze er mee op.
De voorstellingen zullen in ons nieuwe gebouw
zijn aan de COORNHERTKADE 106.
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Voorzitter: Joke van Lienen
Tuinderspad 145 1813CX Alkmaar
Liene029@planet.nl 072-5125646
Secretaris: Vacature
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
Nicoline Roukema 06-20686844
nicolineroukema@gmail.com
Ledenadministratie: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma
072-5117118
Coördinatie bezorging ledenblad
Kees Wiersma
Email
seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
Website: www.svalkmaar.nl
Bank: NL28INGB0007443393
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar.
Contributie €15 (echt)paren €25 per jaar

Samen eten.
Die zelfde donderdag 13 december kunnen we
voor €6 in het buurthuis aan de Coornhertkade
genieten van een complete maaltijd van
groentesoep, krieltjes met sperciebonen
champignons en spekjes en ijs met slagroom toe.
Deze maaltijd begint om 17.00 uur en gaat alleen
door als er 20 of meer mensen mee eten. Voor 10
december opgeven bij Joyce Krauss tel 5122337.
Samen eten
De eetclub gaat weer samen uit eten op vrijdag
18 januari bij Granada Kerkplein 5 1811 KL.
Uiterlijk woensdag 16 januari opgeven bij Joyce
tel 5122337.

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

Winterstop klaverjas en bingo.
De laatste klaverjas is op 17 december en we
beginnen weer op 7 januari 2019.
De laatste bingo is op 19 december en we
beginnen weer op 9 januari 2019.
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Gezond Natuur Wandelen
Samen wandelen in het groen is goed
voor lichaam én geest. Daarom biedt
Stichting Gezond Natuur Wandelen
elke week op vaste tijden en plekken
wandelingen aan in de natuur of het
groen in de stad. Een wandeling duurt
ongeveer een uur en gaat in een rustig
tempo. Deelname kost niets, aanmelden
is niet nodig. Iedereen is welkom. Na
afloop is er gelegenheid om samen
koffie of thee te drinken. In Alkmaar
zijn op twee locaties Gezonde Natuur
Wandelingen. Een overzicht van alle
wandelingen is te vinden op
www.gezondnatuurwandelen.nl.
Iedereen welkom
De wandelingen zijn speciaal voor
mensen die wat meer willen bewegen en
dat graag samen met anderen willen doen.
Vrijwilligers begeleiden de wandelingen
en vertellen onderweg wat over de natuur.
Deze ‘natuurmomenten’ maken de
wandelingen extra aantrekkelijk.
Zin om mee te wandelen? Kom dan langs
bij de eerstvolgende wandeling. Lijkt het
u leuk om wandelbegeleider te worden?
Op veel locaties zijn we op zoek naar
begeleiders. Vrijwilligers krijgen een
wandelbegeleiders- en een EHBO-cursus
aangeboden. U kunt zich aanmelden via
contact@gezondnatuurwandelen.nl.
Elke dinsdag om
13.30 uur
Willem
Inloopcentrum
Alkmaar
Buytewechstraat
De Bron
2, Wijk
Hoefplan, 1816
GJ Alkmaar
Alkmaar Wijkcentrum Elke donderdag

De Oever

om 10.00 uur
Amstelstraat 1,
1823 EV
Alkmaar

De eigen bijdrage huishoudelijke hulp.
In 2019 wordt de eigen bijdrage voor
huishoudelijke hulp uit de WMO voor
iedereen €17.50 per 4 weken ongeacht het
inkomen. Het kan zeker voor mensen met
hogere inkomens die nu zelf particulier
huishoudelijke hulp regelen wegens de
hoge eigen bijdrage interessant worden
om alsnog hulp vanuit de WMO bij de
Gemeente aan te vragen.
Verhoging Minimumloon, Bijstand en
AOW
Het bruto minimumloon wordt per 1
januari met €21.60 verhoogd naar
€1.615.80. Rekening houdend met de
geplande belastingmaatregelen wordt de
bijstand voor een echtpaar volgens ons
dan met €39.35 verhoogd naar € 1.391.82
en voor een alleenstaande met €27.54 tot
€ 974.27 De AOW met aanvulling uit de
bijstand exclusief de inkomenstoeslag
ouderen gaat met €25.05 omhoog naar
€1.090.41 (Voor echtparen gezamenlijk
met €28.77 naar €1.485.29)
De netto AOW inclusief inkomenstoeslag
ouderen gaat volgens ons met €31.17
omhoog naar € 1.146.06 (Gehuwden met
€18.45 naar €787.44)
Bruto AOW jaarbedragen 2019
De bruto jaarbedragen AOW zijn naar
verwachting €10.670 voor gehuwden en
€15.490 voor alleenstaanden. U heeft
deze bedragen nodig als U een verbeterde
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schatting van Uw bruto inkomen 2019
voor de toeslagen wilt doorgeven.
De kwijtschelding van gemeentelijkeen 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.
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 bij te tellen bedragen
zijn: 778,87 voor alleenstaanden, 1170,37
voor (echt)paren, 957,74 voor alleenstaande AOW-ers en 1357,13 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 of
slechts gedeeltelijke 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.
De Alkmaar Pas.
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Heeft U nog een tegoed op de Alkmaar
Pas 2018 ? Als U het declaratieformulier
van de stadspas uit dit ledenbericht invult
en voor 15 december naar Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC opstuurt zal hij
zorgen dat dat tegoed op Uw bankrekening wordt gestort.
Regelingen voor mensen met een laag
inkomen.
De Gemeente Alkmaar heeft voor mensen
met een laag inkomen een gratis Alkmaar
Pas met een tegoed van €80 (AOW-ers
€160) en bij Unive een zeer gunstige
ziektekostenverzekering Gemeentepakket Compleet voor €149,64 Deze
verzekering vergoedt het eigen risico
helemaal en verder onder andere maximaal 18 behandelingen fysiotherapie,
maximaal €500 tandarts en de eigen
bijdrage huishoudelijke hulp van
€17,50 per 4 weken. . Let op: Deze
verzekering moet U wel voor 31
december regelen!!! Is U al bij Unive
verzekerd dan heeft U de tijd tot 31
januari 2019. Kijk op
(www.gezondverzekerd.nl)
U kan de Alkmaar Pas met een tegoed
van €80 of €160 en de ziektekostenverzekering met dekking eigen risico aanvragen bij Haltewerk telefoon 14072. Op de
website van Haltewerk kan U ook de
aanvraagformulieren vinden. U kan ook
tussen 9 en 12 uur naar de formulierenbrigade op het Stadskantoor gaan. Daar
wordt U bij het invullen van het aanvraagformulier geholpen. Neem dan wel
Uw identiteits-bewijs, specificaties van
Uw AOW en pensioenen en de bankafschriften van de laatste 3 maanden mee.
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Wat zijn lage inkomens?

Uw banktegoeden en de huurtoeslag.

U heeft een laag inkomen als dat minder
is dan € 1.169 (1.136) netto per maand.
Voor AOW-ers is dat €1.352(1.322).
(AOW+€206(207)) Voor echtparen gaat
het om een gezamenlijk netto inkomen
van €1.659 (1.623).Voor AOW-ers is dat
€1.870 (1.836) netto per maand. (AOW+
€295(297)) Bedragen tussen haakjes
gelden in 2018. (Als het pensioen
inclusief vakantiegeld is kan U dat eerst
met 7.4% verminderen voor de
inkomensvergelijking.) Denk er om:
Uitbetaling van de heffingskorting aan de
partner zonder inkomen is ook inkomen

Als de som van Uw banktegoeden en
waarde van beleggingen op 1 januari
2019 of 31 december 2018 meer is dan
€30.360 (paren 60.720) dan betaalt U in
2019 vermogensbelasting over het
meerdere en heeft U ook in 2019 geen
recht op huursubsidie.
Als U er net boven zit is ons advies om
tijdig wat op te nemen.

Het mantelzorgcompliment.
Heeft U het mantelzorgcompliment van €
200 al aangevraagd? Alkmaarders die
langer dan een half jaar huishoudelijke
hulp of begeleiding met een WMO
indicatie of hulp van de thuiszorg bij
lichamelijke verzorging of aantrekken
steunkousen hebben kunnen een
mantelzorgcompliment van €200
aanvragen. U moet dan wel minstens 8
uur per week verdere ondersteuning van
Uw partner of familieleden of buren of
kennissen hebben. Het aanvraagformulier vindt u op de website van het Mantelzorgcentrum
(http://mantelzorgcentrum.us7.listmanage2.com/track/click?
u=adc84998d67addc3384fecd12&id=e7d
d9748b3&e=cc92d482aa)
Maar U kan het ook ophalen bij diverse
zorginstellingen, bibliotheken en
gemeentelijke steunpunten en uiteraard
ook het stadskantoor. Het ingevulde
formulier met de bijbehorende
bewijsstukken stuurt u voor het eind van
dit jaar naar het Mantelzorgcentrum.

De zorgtoeslag
In verband met de gestegen premies voor
de zorgverzekering gaat de maximale
zorgtoeslag met €5 omhoog naar €99
(Paren met €16 naar €192 per maand) Het
bruto inkomen waarbij je nog in
aanmerking komt voor zorgtoeslag gaat
daardoor omhoog van €28.900 naar
€29.550 (Paren van €36.200 naar
€37.800)
De Belangenbehartiging.
Voor de landelijke belangenbehartiging
van senioren zijn wij aangesloten bij de
Federatie van Algemene Senioren
verenigingen FASV en de Nederlandse
Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden NVOG. De NVOG
geeft wekelijks via internet een
nieuwsbrief uit waarin ze verslag doet van
haar werk en de stand van zaken met
betrekking tot de belangen van ouderen.
Heeft U een emailadres dan kan U zich
aanmelden voor gratis toezending van die
nieuwsbrieven. Het is zeer de moeite
waard. Aanmelden gaat via
https://www.gepensioneerden.nl/nieuwsbr
ief/aanmelden
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De rijbewijskeuring.
Voor de rijbewijskeuring die nodig is
voor de verlenging op 75, 80, 85 en 90
jarige leeftijd heeft U een gezondheidsverklaring nodig. Deze kan via de website
van het cbr (www.mijncbr.nl) ingevuld en
gedownload worden als U een digid heeft
en kan internetbankieren. Kosten €34.80
U kan ook via het cbr telefonisch op
0900-0210 een papieren medische
verklaring aanvragen. Er komt dan €10.00
verzendkosten bij. Medische verklaringen
zijn vaak verkrijgbaar bij rijscholen en de
grote keuringsorganisaties. De laatsten
vragen dan prijzen van €41.00 tot €44.80

U moet zelf een eigen geneeskundige
verklaring meenemen.
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 in Alkmaar €35. In
Heiloo en Bergen €40 Leden EVEAN €5
korting. Lidmaatschap vermelden bij
aanmelding. Eigen verklaring € 41
Rijbewijskeuringsarts tel 036-7200911
www.rijbewijskeuringsarts.nl
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Kosten keuring €42,50 Leden FASv
€35,--Locatie Zorgcentrum Westerhout.
Vermeld bij het afspreken dat U lid is van
de FASv. Eigen verklaring €44.80
Goedkope Keuringen tel 085-4883616
www.goedkopekeuringen.nl
Kosten keuring €35,--Leden
Seniorenvereniging en leden EVEAN
€30,--Eigen verklaring €44.80 Locaties
Alkenhorst Hoefplan en Bibliotheek
Heiloo. Vermeld bij het afspreken dat U
lid is van de Seniorenvereniging Alkmaar
of van EVEAN
Op aanvraag sturen wij U een verklaring
dat U lid van de
Seniorenvereniging/FASv is.
Let op!! Deze informatie zullen we niet
in elk ledenbericht herhalen.
Wilt U onze Seniorenvereniging bij Uw
vrienden en kennissen aanbevelen?
De voordelen en een aanmeldingsformulier vindt U op de laatste
bladzijde van dit ledenbericht.
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Formulier afboeken digitaal budget AlkmaarPas
Heeft u een minimum inkomen en heeft u de gratis AlkmaarPas 2018 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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8 Redenen om lid te worden van de Seniorenvereniging Alkmaar
Als lid krijg je voor €5 hulp bij de belastingaangifte.
Kan je korting krijgen bij je ziektekostenverzekering
Kan je tot € 7.50 korting krijgen bij de rijbewijskeuring.
Kan je komen klaverjassen op maandag.
Kan je meedoen met bingo op woensdag.
Kan je 4 keer per jaar gratis naar een gezellige middag.
Kan je een paar keer per jaar mee met een dagtocht per bus
Kan je 4 keer per jaar samen met anderen uit eten.
Het kost maar € 15 per jaar, paren €25.
Aanmelden? Ga naar www.svalkmaar.nl/aanmeld.html , bel na 17.00 uur naar 072-5 117
118 of stuur onderstaand aanmeldingsformulier op
Ik/Wij melden ons aan als lid van de Seniorenvereniging Alkmaar
Naam

__________________________________

Adres

__________________________________

Postcode

__________________________________

Geboortedatum

__________________________________

Telefoonnummer

__________________________________

E-mailadres

__________________________________

Naam 2e persoon

__________________________________

Geboortedatum 2e persoon

__________________________________

Wij maken de contributie voor 2019 van €15 of € 25 over op bankrekening NL28INGB
0007 4433 93 ten name van Seniorenvereniging Alkmaar
Opsturen naar Seniorenvereniging Alkmaar Westerweg 47 1815 DC Alkmaar

