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Het volgende ledenbericht komt 27 maart 2017

Van de Voorzitter

In de eerste plaats wil ik allen namens het bestuur een
heel goed en vooral gezond 2017 wensen.
Ik hoop ook dat het een heel goed verenigingsjaar zal
worden.
Het bestuur stelt enige veranderingen voor binnen het
bestuur.
In dit ledenbericht vindt u de uitnodiging voor de
jaarlijkse ledenvergadering met daarin de agenda.
De wijzigingen zijn mogelijk geworden doordat er
een nieuw bestuurslid is gekomen en ook nodig
omdat uw voorzitter niet steeds in Nederland is en
daarom verzocht heeft om die taak neer te kunnen
leggen. Maar wil wel graag bij het bestuur betrok-ken
blijven.Het afgelopen jaar hebben we diverse
activiteiten gehad en ook de klaverjas en de bingo zijn
goed verlopen.
Aan het eind van het jaar hebben we ook de
vrijwilligers weer bedankt met een gezellig en lekker
buffet. Vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie
inzet in het afgelopen jaar.
Na de muziek van Dirk Jan Ranzijn werd een “snert”
maaltijd georganiseerd voor de leden.
Dat bleek een succes en “smaakt” naar meer. (Maar
niet iedere keer snert, hoewel erg lekker!)
De dagtochten verliepen iets minder, maar toch gaat
de commissie dagtochten er weer één organiseren.
Wie weet, want een uitje is ook heel leuk en gezellig.
Hopelijk hebben enkele leden bij hun goede
voornemens staan “vrijwilligerswerk” gaan doen.
Want die kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken.
Laten we er samen iets moois van maken dit jaar.
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
Wij verzoeken de leden die nog niet betaald
hebben dit voor 1 februari alsnog te doen.
Houders van een Alkmaar Pas 2017 voor
minima kunnen de contributie ook betalen
door bijgaand formulier volledig in te vullen
en op te sturen.
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AGENDA

Volgend jaar!!

Donderdag 16 Februari Theatergroep-VRIJ
voorstelling 2x 40 minuten

Theatergroep Vrij
Theatergroep Vrij

1e: Elke week
Een komedie waarin twee onbekenden elkaar
ergens in een park ontmoeten. Zij raken in
gesprek en blijken toch veel overeenkomsten met
elkaar de delen. Een luchtig gesprek met
herkenbare momenten en een verrassend slot.
- 2e: Jaar in jaar uit
Trudy en Wim, twee acteurs en bijna 40 jaar
getrouwd. Zoals in veel relaties loopt het niet
altijd even lekker. Zeker niet bij de plannen voor
hun 40 jarig huwelijksfeest. Maar de twee acteurs
besluiten toch om op hun feestje nog een leuke
romantische act te spelen
Donderdag 20 April komen op verzoek van velen
de leden van het SOVARIA KOOR weer bij ons
zingen.
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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
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.

Beide voorstellingen zijn van 14.00 tot 16.00 uur
op de Kortenaerkade 23.
Toegang met een kop koffie of thee voor leden
en introduces gratis .
SAMEN ETEN
20 JANUARI GAAN WE NAAR
RISTORANTE ITALIANO
"TAORMINA"
lAAT 85-87 (hoek groot nieuwland-laat)
Graag om 17.30 aanwezig zijn.
opgeven bij Joyce 072-5122337
-------------------------------------------24 maart is de volgende samen eten
restaurant nog niet bekend.

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

Ledenvergadering
Donderdag 23 februari.
Zie elders in dit ledenbericht.
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Bent U lid van UNIVE en de ledenvereniging van EVEAN dan kunt U het
lidmaatschap geld van deze vereniging
terug krijgen van Unive.
Hoe: ga met UW pas van UNIVE en
EVEAN en betaalbewijs (bankafschrift)
van EVEAN naar het kantoor aan het
Geertgrootplein en daar wordt het in orde
gemaakt en heeft U met de eerstvolgende
bankafschrift UW geld van het
lidmaatschap EVEAN weer terug.
--------------------------------------------------
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aanwezig .Ook waagden enkelen zich op
de dansvloer.
We bedanken Dirk-Jan dan ook voor de
enorm gezellige middag. (15 december
2016)
Na de muziek hadden we een gezamenlijke snert-maaltijd die door RUUD
(de beheerder van het buurthuis) geregeld
was en door zijn vriend een voormalige
scheepskok gekookt was en voortreffelijk
smaakte.
Menig gast liet zijn/haar bord voor de 2e
keer vol scheppen.
-------------------------------------------------24 November 2016 hadden we een lezing
van HELENA MUILENBURG die ons
op het belang van de ledenvere-niging
van EVEAN wees. Die nl.vele vragen die
op ons pad komen met het ouder worden
van ons kunnen beantwoorden en ons kan
helpen en de weg wijzen naar de juiste
instanties in zaken zoals bijv. het zo lang
mogelijk zelfredzaam te blijven . te
ondersteunen op een plezierige manier en
met behoud van eigen regie.
U kunt altijd bellen met nr -06 227 622 31
-------------------------------------------------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

-------------------------------------------------De muziek middag van Dirk-Jan Ranzijn
was een groot succes. Er waren 26 gasten
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De rijbewijskeuring.

Ons lid dokter C van der Linde
Kennemerstraatweg 63 doet rijbewijskeuringen 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,
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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: 737,22
voor alleenstaanden, 1112,50 voor
(echt)paren, 901,59 voor alleenstaande
AOW-ers en 1285,17 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.
Het Unive Gemeentepakket
Unive heeft samen met de Gemeente
Alkmaar een speciale ziektekostenverzekering 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. De premie
hiervoor is dit jaar €142,46 U kan de
Collectieve Ziektekosten Verzekering
nog tot 1 februari omzetten in een
verzekering zonder eigen risico.
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Verjaardagen
Behalve dat wij onze jarige leden per post
een felicitatie sturen (als we hun
geboortedatum kennen) brengen wij bij
het bereiken van 85, 90, 95 ste verjaardag
ook een attentie.
Deze keer was het wel een hele
bijzondere verjaardag!!
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Op 13 december 2016 heeft mevrouw
Schipper deze respectabele leeftijd
bereikt.
Haar dochter had een mooi feest
georganiseerd voor de jarige.
Met gebakjes, waarop 100 jaar stond en
omringd door kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen genoot de jarige
zichtbaar.
Ook uw voorzitter had een cadeautje mee
en een mooie kaart. De kaart kon
mevrouw lezen zonder bril!
Wij hopen dat mevrouw Schipper een
goed 2017 heeft.
Pieta v.d. Heuvel
Wanneer heeft U een laag inkomen?
Dat is voor mensen met AOW 1.302,55
(paren 1.806,78) Jongeren 1.120,38
(paren 1.600,54) (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 bovengenoemde verzekering en een Alkmmar
Pas met een tegoed voor minima aan te
vragen. Dat kan bij Haltewerk in het
Gemeentekantoor.
Verder mag u niet meer dan € 5.940
(paren 11.880) aan bezit hebben.(Waarde
van auto’s van 8 jaar of jonger telt mee)
Uw maandelijkse inkomsten worden niet
als vermogen beschouwd.

100 JAAR
Dat wij een seniorenvereniging hebben is
wel duidelijk als we de geboortedata van
onze leden bekijken.
Maar dat ons oudste lid 100 jaar is geworden, mag toch wel bijzonder genoemd
worden.

De Alkmaar Pas.
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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LEDENVERGADERING 2017
Het bestuur van de Seniorenvereniging Alkmaar nodigt u uit voor de jaarlijkse
ledenvergadering.
Datum: Donderdag 23 februari 2017
Tijd: 14.00 uur. (inloop vanaf 13.30 uur)
Plaats: Buurthuis Oud-Overdie, Kortenaerkade, Alkmaar
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Wijzigingen in bestuur. Het bestuur stelt u hierbij de volgende bestuurswijzigingen
voor: Mevrouw Joke van Lienen voorzitter, mevrouw Pieta v.d.Heuvel vice-voorzitter,
mevrouw Gré Wiggermans-Ettema secretaris, de heer Kees Wiersma penningmeester en
de dames Zina de Ruijter en Joyce Krauss als algemeen bestuurslid. U kunt zichzelf, of
andere kandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk een dag voor de vergadering bij de
voorzitter, mevrouw P.J.H.v.d.Heuvel.
4. Notulen vorige vergadering
5. Ingekomen stukken
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Aanstellen nieuwe kascommissie
9. Jaarverslag secretaris
10. Vooruitblik
11. Rondvraag
12. Sluiting
Pauze
Na de pauze wordt u een spelletje bingo aangeboden.
Ook is er natuurlijk koffie/thee met iets erbij en in de pauze een drankje met iets erbij.
Bij binnenkomst liggen er voor u klaar exemplaren van de vorige notulen, het jaarverslag
van de penningmeester en het jaarverslag van de secretaris.
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Vallen en weer opstaan

Overgenomen uit cursusboek in balans van het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen NISB
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Belastingaangifte over 2016.
Tussen half januari en 1 mei zal een van onze 8 hulpen u bezoeken voor het verzorgen van
uw belastingaangifte. Zij vragen daarvoor een onkostenvergoeding van 5 euro (echtparen 10
euro) Maar natuurlijk mag u als een fooi meer geven.
Zij hebben daarbij de volgende gegevens nodig.

 Uiteraard de jaaropgaven van AOW, Sociale Dienst en/of Pensioenen.

 De berichten over uitkeringen of te betalen bijdragen van uw ziektekostenverzekeraar.

 Met name het niet vergoede deel van tandarts en/of fysiotherapeut.
 Nota’s van medicijnen op doktersadvies die u zelf bij de apotheek moet betalen. Niet
die welke onder het eigen risico vallen.
 Verder willen wij graag weten of u energieverrijkte en/of eiwitverrijkte voeding moet
nemen wegens longziekten (COPD) of andere ziekten en of u bepaalde voedingsstoffen
wegens voedselovergevoeligheid niet mag eten. Dat in verband met aftrek dieetkosten.
 Het bericht over de huurtoeslag 2016(om te kijken of u niet teveel of te weinig krijgt)
 Uw bankafschriften en spaarrekeningen over 2016 netjes op volgorde.
 Eventueel de financiële jaaroverzichten van uw bank over 2015 of 2016.
 Als u een eigen huis heeft: de aanslag gemeentelijke belasting over 2016
 (dus niet de aanslag over 2017).
 Berichten van de belastingdienst over voorlopige aanslagen of teruggaven over 2016
 En verder de brief van de belastingdienst over uw aangifte 2016
U zal worden bezocht door een van onderstaande hulpen:
Robert Dirkzwager 072-5613115

Jan Dolfsma

072-5400018

Nel Heidelberg

072-5116896

Kees Kroon

072-5617101

Ella Mors

072-5619663

Lucie Ong

072-5124154

of Kees Wiersma

072-5117118

Will van Reijswoud072-5209700

Zelf zal ik omdat ik vaker thuis nodig ben helaas een aantal mensen door een andere invuller
moeten laten helpen.
Kees Wiersma (coördinator)
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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

