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Het volgende ledenbericht komt in februari 2022

Van de bestuurstafel:
Dit is alweer het laatste ledenbericht van 2021.
Het was voor ons ouderen weer een heel saai jaar,
vooral de eerste maanden stond alles zo goed als
stil.
Gelukkig konden we in september weer een aantal
dingen oppakken, zoals Bingo en Klaverjas.
Bij zowel Bingo en Kllaverjas hebben wij een
aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen, daar
zijn wij uiteraard heel blij mee.
Wij hopen dat deze nieuwe leden zich snel gaan
thuis voelen bij onze vereniging.
Ook met de culturele middagen die georganiseerd
worden door Joyce zijn we weer gestart, helaas
was de opkomst bij die eerste middag heel erg
laag, wat echt heel jammer is, zowel voor de
mensen die optreden als voor Joyce. Zij probeert
altijd voor elk wat wils uit te zoeken.
Misschien kwam het door het mooie weer of
omdat op dat moment het “Buurthuis” moeilijk te
bereiken was.
De problemen van bereikbaarheid zijn gelukkig
bijna opgelost.
Gelukkig kunnen we met inacht nemen van de
nodige maatregelen nog drie weken doorgaan met
zowel Bingo als Klaverjas.
Daarna komen er weer nieuwe mededelingen uit
den-Haag.

CONTRIBUTIE 2022
De contributie voor 2022 is
€ 10 (echt)paren € 20
U wordt verzocht om de
contributie over te maken op
NL28 INGB 0007 4433 93
Ten name van
SENIORENVERENIGING
ALKMAAR
Wij als bestuur hopen dat we niet weer in een
totale Lock-Down terecht komen en dat we toch
nog met elkaar in contact kunnen blijven.
Rest om alle leden van de “Seniorenvereniging
Alkmaar” fijne Kerstdagen en een gelukkig en
vooral gezond 2022 toe te wensen.
Namens bestuur “Seniorenvereniging
Alkmaar” Joke van Lienen
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AGENDA

Samen Eten
Vrijdag 28 januari 2022 gaan we om half zes
weer samen eten.
Deze keer in “DE EENDRACHT’in het
IJKGEBOUW aan hete Alcmariapad 2.
U kan zich opgeven tot/met zondag 23 januari
bij Joyce Krauss tel 072-5122337 of mail naar
p.koomen80@upcmail.nl
LET OP: U kan hier alleen maar betalen met
PIN en U moet Uw QR code tonen.

Gezellig klaverjassen.
Als U bij ons komt klaverjassen hoeft U geen
vaste speelmaat mee te nemen. Wij klaverjassen op een middag zo, dat iedereen een keer
met een van de drie andere spelers speelt. U
hoeft geen doorgewinterde klaverjasser te zijn.
De anderen leren het U wel en zijn niet boos
als U als beginneling wel eens iets doms doet.
Het gaat immers om de gezelligheid. Heeft U
behoefte om er eens uit te zijn? Kom eens
langs. Ik ben ook gaan klaverjassen toen ik
alleen kwam te staan en het bevalt mij best.
We klaverjassen op maandagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur in buurthuis Oud Overdie
Coornhertkade 106
Kosten 4 euro inclusief het eerste kopje koffie
of thee. U gaat altijd met een prijsje naar huis.
Kees Wiersma.

KERSTVACANTIE
In de week tussen kerst en nieuwjaar is er geen
klaverjassen en bingo.
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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
Bank: NL28INGB0007443393
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar.
Contributie €15 (echt)paren €25 per jaar
Activiteiten:
Elke maandagmiddag Klaverjassen.
Van 13.30 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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Nieuwe bedragen bijstand en
AOW.
Nu bekend is dat het minimum loon met
ingang van 1 januari 2022 met €23,20
stijgt naar €1725 en dat de structurele
halfjaarlijkse korting op de bijstand voor
een echtpaar op 1.875% van de heffingskorting blijft, hebben wij met de voorgenomen belastingtarieven voor 2022 de
nieuwe bedragen voor bijstand en AOW
kunnen berekenen.
De bijstand voor een alleenstaande gaat
met €12,35 naar €1.037,12
De bijstand voor een alleenstaande AOWer met €12,43 naar €1.152,41 en de
bijstand voor een echtpaar met AOW met
€14,68 naar €1.560,41.
De netto AOW met inkomensondersteuning ouderen gaat met €17,75 naar
€1.244,35, die voor een gehuwde met
AOW met €12,40 naar 851,51.
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 €87 (AOW-ers
€169) en bij Unive een zeer gunstige
ziektekostenverzekering Gemeentepakket Compleet voor €172,56 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
€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 2022. Kijk op
(www.gezondverzekerd.nl)
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U kan de Alkmaar Pas met een tegoed
van €87 of €169 en de ziektekostenverzekering met dekking eigen risico aanvragen bij Haltewerk telefoon 14072. Verder
kan U de aanvraagformulieren vinden op
https://www.haltewerk.nl/alkmaarpas en
https://www.haltewerk.nl/16-czm.
U kan ook tussen 9 en 13 uur een
afspraak maken via 14072 voor hulp bij
het formulierenpunt op het Stadskantoor.
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.
Wat zijn lage inkomens?
U heeft een laag inkomen als dat minder
is dan € 1.244 (1.225) netto per maand.
Voor AOW-ers is dat €1.429(1.407).
(AOW+€185(1988)) Voor echtparen gaat
het om een gezamenlijk netto inkomen
van €1.777 (1.751).Voor AOW-ers is dat
€1.964 (1.936) netto per maand.
(AOW+€261(276)) Bedragen tussen
haakjes golden in 2021. (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 €6.510, echtparen
€13.020 (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 24,93
euro van hun AOW en 21,20 euro (paren
42,40) van hun pensioen moeten
aftrekken.
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De kwijtschelding van gemeentelijkeen waterschapslasten.

hebben een extra vermogensvrijstelling
van 2269 euro.

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
daarvan 80% betalen. De bedragen zijn:
837,03 voor alleenstaanden, 1.261,30
voor (echt)paren, 1.044,55 voor
alleenstaande AOW-ers en 1.476,01 voor
(echt)paren met AOW.
Deze bedragen gelden voor de periode 11-2022 tot 1-7-2022 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 66,66 netto, paren samen
95,24)) (zie:Normbedragen
kwijtschelding belastingen per 1 juli
2021) en: artikel 12 lid 2d van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet

P.S. Blijkens informatie van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(https://vng.nl/nieuws/kwijtscheldingsnor
m-aowers-en-arbeidsongeschiktenomhoog) mogen Gemeenten en
Waterschappen met ingang van 2022 de
vermogensgrens voor kwijtschelding voor
AOW-ers en volledig arbeidsongeschikten met €2.000 verhogen. Wij hebben in
het kader van de belangenbehartiging de
Gemeenteraad van Alkmaar en het
Bestuur van het Hoogheemraadschap
verzocht dit ook te gaan doen. Afwachten
of het ook gaat gebeuren.

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

Bruto AOW jaarbedragen 2022
De bruto jaarbedragen AOW voor 2022
zijn naar verwachting €11.500 voor
gehuwden en €16.700 voor
alleenstaanden. U heeft deze bedragen
nodig als U een verbeterde schatting van
Uw bruto inkomen 2022 voor de
toeslagen wilt doorgeven.
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
het belastingjaar 2021. Daarom geven wij
een overzicht van de verschillende
vermogensgrenzen.
Deze zijn:
1 pers paren
Belastingheffing: 50.000 100.000
Huurtoeslag
31.747 63.494
Zorgtoeslag
120.019 151.766
Bijstand
6.510 13.020
Kwijtschelding zie bijgaand artikel.

