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Het volgende ledenbericht komt in januari 2021

Lichtpuntjes
soms zijn ze groot
soms zijn ze klein
je hoeft ze niet te zoeken
je kunt ze ook zijn

CONTRIBUTIE 2021

Dit is alweer het laatste ledenbericht van 2020,
ik weet niet hoe het u allemaal is vergaan, maar ik
vind dat het een heel beroerd jaar is geweest.
Er is wel heel veel gebeurd maar ook weer niet,
daarmee bedoel ik dat wij zelf heel veel beperkingen hebben gekregen.
We hebben veel gehoord en gezien van wat mag en
wat niet, een jaar vol van geboden en verboden.
Mondkapje voor, alle horeca dicht, niet even gezellig wat drinken in de stad of een lekker terrasje
pikken bij het strand of zo.
Ook bij onze vereniging moesten we alles op een
laag pitje zetten en het zit er nog niet in dat wij in
januari de boel weer kunnen opstarten.
Dus saaiheid en verveling troef. Ook wij de
“Seniorenvereniging” kan daar niets aan veranderen hoe graag wij dit ook zouden willen.
Wij kunnen u alleen maar veel sterkte toewensen
in de barre tijden en hopen dat wij allemaal gezond
blijven.
Dus ondanks alles wensen wij u toch fijne
“Feestdagen” toe.

€ 10 (echt)paren € 15

Nicoline, Gré, Joyce, Pieta, Kees en Joke:

De contributie voor 2021 is

U wordt verzocht om de
contributie over te maken op
NL28 INGB 0007 4433 93
Ten name van
SENIORENVERENIGING
ALKMAAR
Tijdelijke contributieverlaging.
Omdat we wegens de corona epidemie alle
activiteiten na 15 maart 2020 hebben moeten
staken houden we in 2020 veel geld over.
Daarom hebben we besloten om voor het jaar
2021 de contributie voor alle leden met 5 euro te
verlagen.
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Bruto AOW jaarbedragen 2021
De bruto jaarbedragen AOW voor 2021 zijn
naar verwachting €11.250 voor gehuwden en
€16.400 voor alleenstaanden. U heeft deze
bedragen nodig als U een verbeterde schatting
van Uw bruto inkomen 2021 voor de toeslagen
wilt doorgeven.
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 €85 (AOW-ers €165) en bij
Unive een zeer gunstige
ziektekostenverzekering Gemeente-pakket
Compleet voor €161,58 Deze verzekering
vergoedt het eigen risico helemaal en verder
onder andere maxi-maal 18 behandelingen
fysiotherapie, maximaal €500 tandarts en de
eigen bijdrage huishoudelijke hulp van
€19,00 per maand. 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 2021. Kijk op
(www.gezondverzekerd.nl)
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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

U kan de Alkmaar Pas met een tegoed van €85
of €165 en de ziektekostenverze-kering met
dekking eigen risico aanvra-gen bij Haltewerk
telefoon 14072 of via bovenvermelde website.
Op de website van Haltewerk kan U ook de
aanvraag-formulieren vinden. U kan ook
tussen 9 en 12 uur naar de formulieren-brigade
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.

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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Wat zijn lage inkomens?
U heeft een laag inkomen als dat minder
is dan € 1.225 (1.207) netto per maand.
Voor AOW-ers is dat €1.407(1.394).
(AOW+€189(193)) Voor echtparen gaat
het om een gezamenlijk netto inkomen
van €1.751 (1.724).Voor AOW-ers is dat
€1.936 (1.921) netto per maand.
(AOW+€271(276)) Bedragen tussen
haakjes gelden in 2020. (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
Alleenstaanden mogen geen banksaldi
hebben van meer dan €6.225, echtparen
€12.450 (De maandelijkse inkomsten
tellen niet mee.)
Let er op dat AOW-ers bij het opgeven
van het maandelijkse inkomen op het
aanvraagformulier zelf per persoon 24,56
euro van hun AOW en 20,85 euro (paren
41.70) van hun pensioen moeten
aftrekken.
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 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
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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 11-2021 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 juli
2020) 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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Vermogensgrenzen
Voor de huursubsidie gold tot en met het
belastingjaar 2020 dat hier geen recht op
bestond als het vermogen hoger is dan de
vrijstelling voor de belastingheffing over
het vermogen van 30.846 euro per
persoon. Dat verandert met ingang van 1
van het belastingjaar 2021. Daarom geven
wij een overzicht van de verschillende
vermogensgrenzen waarboven regelingen
niet gelden.
Deze zijn:
1 pers paren
Belastingheffing: 50.000 100.000
Huurtoeslag
31.340 62.680
Zorgtoeslag
118.479 149.819
Bijstand
6.295 12.590
Duizenden ABP-gepensioneerden laten
pensioenaanvulling liggen
Publicatiedatum: 31 januari 2020
ABP-gepensioneerden die vóór 1995
gelijktijdig met hun partner pensioen
hebben opgebouwd, hebben veelal
recht op een aanvulling op hun
pensioen. Wanneer de jongste van het
echtpaar (bijna) AOW-gerechtigd is,
kan de aanvulling worden
aangevraagd. Het enige probleem is:
niemand lijkt deze regeling te kennen.
ABP weet zelf ook niet wie hier
allemaal recht op hebben. Het gevolg is
dat vele ABP-gepensioneerden een
aanvulling op hun pensioen laten
liggen.
Omroep Max nam zelf de proef op de
som. Ze vroegen een paar ABPgepensioneerden uit hun klantenbestand
op goed geluk of ze vóór 1995 misschien
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gelijktijdig met hun partner pensioen
hadden opgebouwd. Dat leek verrassend
vaak het geval te zijn. 2 stellen lichtten ze
er hier uit.
Samenvallende dienstjaren
Allereerst John en Liesbeth Wamelink uit
Heemstede. John werkte zijn hele leven
bij de politie. Liesbeth werkte een aantal
jaren in een ziekenhuis. John bouwde
pensioen op bij ABP, Liesbeth bij PFZW.
Tot aan 1995 hadden ze negen
samenvallende dienstjaren. Het andere
stel: Ab en Margje Hummel. Ab werkte
als leraar Duits op een middelbare school,
Margje werkte in de zorg. Vóór 1995
hadden ze 4 samenvallende dienstjaren,
ook weer bij ABP en PFZW.
Aanvragen gaat heel eenvoudig
Zowel John als Ab kwam op papier in
aanmerking voor de aanvulling. Ze
hielpen ze daarom de aanvulling aan te
vragen. Dat gaat heel eenvoudig. ABP
heeft hier namelijk een speciaal formulier
voor: ‘Samenvallende diensttijd’. Het
enige wat John en Ab zelf hoefden in te
vullen, waren de klantgegevens van ABP
en PFZW. Vervolgens gaat dit formulier
naar het andere pensioenfonds, in beide
gevallen dus PFZW. Daar vulde men in
welke jaren vóór 1995 er pensioen bij
PFZW is opgebouwd. Hierna stuurden
John en Ab het formulier door naar ABP,
waarmee de aanvraag officieel was
ingediend.

