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Het volgende ledenbericht komt in februari 2020

Van de Voorzitter
De donkere dagen voor kerst zijn weer 
aangebroken, de Sint is in het land en de 
kinderen zijn met hun lampionnetjes weer 
langs geweest.
Wij zijn op 21 november gezellig naar een 
modeshow gegaan en op 12 december is er 
nog een middag met muziek, deze mannen 
zijn al eens geweest zij spelen heerlijke 
muziek uit de zestiger jaren.
De klaverjas stopt op 16 december en de 
bingo op 8 december, wij beginnen weer op 6 
januari met klaverjas en op 8 januari met de 
bingo.
Voor de voorjaarsexcursie zijn we al druk 
bezig het wordt waarschijnlijk de 
Orchideeenhoeve in Luttelgeest en s’middags 
varen over de “weerribben”in het volgende 
ledenbericht uiteraard meer hier over.
Ik wil jullie namens het bestuur hele fijne 
feestdagen toewensen en hopelijk zien wij 
elkaar in het nieuwe jaar allemaal weer 
gezond en wel terug.
Namens het bestuur Joke van Lienen

CONTRIBUTIE  2020

De contributie voor 2020 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

http://www.gepensioneerden.nl/
http://www.fasv.nl/
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AGENDA

Donderdag 12 december komt de Rock band 
Magic Strings uit Akersloot nog een keer 
optreden.
Deze band is in de 60-er jaren opgericht en speelt 
nog steeds. U moet dit niet missen. Het 
enthousiasme spat er af.
 

Magic Strings 55 jaar geleden. 

Magic Strings bij haar optreden 14 februari van 
dit jaar bij ons.

Het optreden is in het buurthuis Oud Overdie 
Coornhertkade 106 van 14.00 tot 16.00 uur.
Toegang voor leden en introducees gratis 
inclusief koffie of thee.

Samen uit eten.

We gaan weer samen uit eten op vrijdag 24 
januari in eetcafe Pluim Ritsevoort 12 1811 DN 
tel 072-2206021
We beginnen tussen 17.00 en 17.30 uur.
Opgeven voor 22 januari bij Joyce tel 072-
5122337

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 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 13.15 tot 16.00 uur
Elke woensdagmiddag Bingo.
Van 13.30 tot 15.45 uur
Buurthuis Oud Overdie
Coornhertkade 106 1813 VZ
Tel 072-5403388

Laatste klaverjas 16 december
Laatste bingo 18 december
We beginnen weer op: 6  en 8 januari

http://www.svalkmaar.nl/
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:Pietah62@hotmail.com
mailto:c.wiersma@tiscali.nl
mailto:nicolineroukema@gmail.com
mailto:Liene029@planet.nl
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Ons programma voor 2020

Donderdag 16 Januari 2020
0p veler verzoek komt Eelco v.d.Aar weer 
voor ons spelen en zingen met muziek uit 
onze jeugdjaren.
Tijd van 14.00 – 16.00 Coornhertkade 
106

13/2 Sandra Mooy met liedjes 
https://www.sandramooy.nl/
9/4 Cees Prinsen met verhalen en liedjes
https://meidenkist.jouwweb.nl/
15/10 Musicalgroep de hollandse nieuwe
http://de-hollandsenieuwe.nl/
10/12 Andre Konst

7 Mei staat een bustocht naar een 
orchideeën kwekerij en een vaartocht in 
de Weerribben op het programma.

Lezing over het Oer-Ij.

10 oktober verzorgde Lia Vriend een heel 
interessante lezing over het Oer-Ij. Dat 
was een uitloper van het Ij die bij 
Beverwijk naar het Noorden afboog en 
langs Heemskerk en Castricum aan de ene 
kant en Uitgeest en Limmen aan de 
andere kant liep en uiteindelijk bij 
Bakkum in zee stroomde. Frappant was 
een kaart met hedendaagse hoogtever-
schillen waarop de loop van het Oer-Ij 
nog te herkennen was. Alles over het Oer-
Ij kan u vinden op 
www.tekenen.alfazet.nl/oerij/index.html
In het boekje over het Monnikenpad dat 
gaat over de geschiedenis van de 
omgeving rond de Abdij van Egmond 
staat ook veel over het Oer-Ij.  Dit boekje 
is uitgegeven door LassooyBeheer Sint 
Adelbertusweg 38 1935 EM Egmond-
Binnen.

De Alkmaar Pas.

Heeft U nog een tegoed op de Alkmaar 
Pas 2019 ? Als U het nummer van de 
stadspas voor 15 december aan Kees 
Wiersma Westerweg 47 1815 DC tel 072-
5117118 geeft zal hij zorgen dat dat 
tegoed op Uw bankreke-ning wordt 
gestort. 

Bruto AOW jaarbedragen 2020

De bruto jaarbedragen AOW zijn naar 
verwachting €10.960 voor gehuwden en 
€15.980 voor alleenstaanden. U heeft 
deze bedragen nodig als U een verbeterde 
schatting van Uw bruto inkomen 2020 
voor de toeslagen wilt doorgeven.
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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 Gemeente-
pakket Compleet voor €155,20 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 
€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 2020. Kijk op 
(www.gezondverzekerd.nl)

U kan de Alkmaar Pas met een tegoed 
van €80 of €160 en de ziektekostenverze-
kering met dekking eigen risico aanvra-
gen 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 formulieren-
brigade op het Stadskantoor gaan. Daar 
wordt U bij het invullen van het aan-
vraagformulier geholpen. Neem dan wel 
Uw identiteits-bewijs, specificaties van 
Uw AOW en pensioenen en de bankaf-
schriften van de laatste 3 maanden mee.

Wat zijn lage inkomens?

U heeft een laag inkomen als dat minder 
is dan € 1.199 (1.174) netto per maand. 
Voor AOW-ers is dat €1.385(1.359). 
(AOW+€198(201)) Voor echtparen gaat 
het om een gezamenlijk netto inkomen 
van  €1.713 (1.678).Voor AOW-ers is dat 

€1.907 (1.879) netto per maand. (AOW+
€281(288)) Bedragen tussen haakjes 
gelden in 2019. (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 €6.100, echtparen 
€12.200 (De maandelijkse inkomsten 
tellen niet mee.)

De kwijtschelding van gemeentelijke- 
en 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: 803,61 voor alleenstaanden, 1213,60 
voor (echt)paren, 995,05 voor alleen-
staande AOW-ers en 1409,44 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.
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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.

Belangrijk meer mogelijkheden huurtoeslag.

Met ingang van 2020 zijn er 
meer mogelijkheden om huur-
toeslag te krijgen. Tot 2020 
werd er geen huurtoeslag 
gegeven als het bruto inkomen 
meer was dan €30.800 
(alleenstaanden €22.700)
Met ingang van 2020 zijn die 
inkomensgrenzen vervallen en is 
het recht op huurtoeslag alleen 
afhankelijk van de hoogte van 
het inkomen, de hoogte van de 
huur en de gezinssituatie.  
Daardoor kunnen veel meer 
mensen huurtoeslag krijgen.
U kan dat met de hiernaast 
staande tabel bekijken.

Toelichting Tabel
Als de kale huur + subsidiabele 
service kosten tussen de in de 
hiernaast staande tabel aange-
geven basishuur en het hoogste 
bedrag uit de betreffende kolom 
ligt, bestaat er recht op huur-
toeslag.
De bruto AOW komt in 2020 uit 
op ca € 15.970 voor alleenstaan-
den en op ca € 10.960 voor 
gehuwden.
U kan een proefberekening 
maken op www.toeslagen.nl of 
mij om een nader advies vragen.
Kees Wiersma tel 072-5117 118

BASISHUREN 2020

Bruto AOW AOW Alleen 2 Per- 3 of  
Inkomen Alleen Paar sonen meer
16.000 230,83 229,02 232,65 232,65 232,65
17.000 230,83 229,02 240,98 232,65 232,65
18 230,83 229,02 265,64 232,65 232,65
19 249,16 229,02 291,56 232,65 232,65
20 278,81 229,02 318,77 232,65 232,65
21 310,19 229,02 347,25 232,65 232,65
22 343,32 229,02 377,00 240,34 240,34
23 378,19 229,02 408,03 258,95 258,95
24 414,80 229,02 440,33 278,29 278,29
25 453,15 240,58 473,91 298,36 298,36
26 493,24 263,42 508,76 319,17 319,17
27 535,08 287,33 544,89 340,71 340,71
28 578,66 312,30 582,29 362,99 362,99
29 623,98 338,34 620,97 386,00 386,00
30 671,04 365,45 660,92 409,75 409,75
31 719,85 393,63 702,15 434,23 434,23
32 737,14 422,88 737,14 459,44 459,44
33 737,14 453,19 737,14 485,40 485,40
34 737,14 484,58 737,14 512,08 512,08
35 737,14 517,03 737,14 539,50 539,50
36 737,14 550,55 737,14 567,66 567,66
37 737,14 585,14 737,14 596,55 596,55
38 737,14 620,80 737,14 619,01 626,17
39 737,14 657,53 737,14 619,01 656,53
40 737,14 695,32 737,14 619,01 663,40
41.000 737,14 734,19 737,14 619,01 663,40
42.000 737,14 737,14 737,14 619,01 663,40

Uw banktegoeden en de huurtoeslag.

Als de som van Uw banktegoeden en waarde van beleggingen op 1 januari 2020 of 31 
december 2019 meer is dan €30.846 (paren 61.692) dan betaalt U in 2020 
vermogensbelasting over het meerdere en heeft U ook in 2020 geen recht op 
huursubsidie. 
Als U er net boven zit is ons advies om tijdig wat op te nemen.
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Het mantelzorgcompliment

Inwoners van de Gemeente Alkmaar die 
al langer dan een half jaar geïndiceerde 
zorg, waaronder huishou-delijke hulp en 
dagbesteding, of thuiszorg krijgen, 
kunnen voor hun mantelzorger een bedrag 
van €200 , het mantelzorg compliment 
aanvragen. De mantelzorger is iemand die 
de zorgvrager ondersteunt, dus niet de 
beroepsmatige zorgverlener Meestal gaat 
het om een familielid, goede vriend of 
buur. 
De aanvraag over 2019 moet voor 31 
december worden ingestuurd. Het formu-
lier vindt u op de website van de 
Gemeente 
https://www.alkmaar.nl/mantelzorgcompl
iment
Maar U kan het ook ophalen bij diverse 
zorginstellingen, bibliotheken en 
gemeentelijke steunpunten en uiteraard 
ook het stadskantoor. Het ingevulde 
formulier met de bijbehorende bewijs-
stukken stuurt u naar het 
Mantelzorgcentrum. 

Partner in verpleeghuis, belasting 
en huurtoeslag.

Verblijft Uw partner in het verpleeghuis? 
Woont U in een huurwoning, dan heeft U 
waarschijnlijk recht op huurtoeslag en of 
meer huurtoeslag dan anders. Bij hem of 
haar die nog thuis woont wordt bij de 
bepaling van het recht op huurtoeslag 
alleen gekeken naar zijn of haar inkomen 
en niet naar het gezamenlijke inkomen. 
Het kan daarom zijn dat het gezamenlijke 
inkomen in het verleden te hoog was voor 
huurtoeslag en dat het inkomen van de 

nog thuis wonende partner zo laag is dat 
er opeens recht is op huurtoeslag.
Ook op belastinggebied verandert er wat.
Met ingang van het jaar dat een van de 
partners in het verpleeghuis verblijft 
hebben beide partners recht op de 
alleenstaande ouderenkorting ook al 
hebben ze er niet voor gekozen om AOW 
voor een alleenstaande aan te vragen. 
Daardoor kan er in sommige gevallen 
meer belasting teruggekregen worden of 
minder belasting betaald te moeten wor-
den. Als U in voorgaande jaren vergeten 
bent bij de aangifte te vermelden dat er 
recht op alleenstaande ouderenkorting is 
dan kan dat met een verbeterde aangifte 
hersteld worden.

Meer info bij Kees Wiersma 
tel 072-5 117 118

Naar meer leden

Ons aantal leden wordt door overlijden 
eerder kleiner dan dat het groeit door de 
komst van nieuwe leden.
Wij hebben in 2020 weer een paar leuke 
activiteiten. Misschien lijken deze Uw 
vrienden of vriendinnen ook wel leuk.
Wij roepen U op om Uw vrienden en 
bekenden kennis te laten maken met onze 
seniorenvereni-ging en hen op de hoogte 
te brengen van de voordelen van het 
lidmaatschap.
Die voordelen hebben we op een van de 
laatste pagina’s van dit ledenblad op een 
rijtje gezet. Daar hebben we ook een 
aanmeldings-formulier afgedrukt.
Laat vrienden en bekenden ons blad eens 
lezen of geef het hen.

Kees Wiersma
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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 2020 van €15.00 of € 25.00 over op bankrekening 
NL28INGB 0007 4433 93 ten name van Seniorenvereniging Alkmaar

Opsturen naar Seniorenvereniging Alkmaar Westerweg 47 1815 DC Alkmaar 

7

http://www.svalkmaar.nl/aanmeld.html

	WIJ OUDEREN
	nieuws van de
	Seniorenvereniging Alkmaar

	Uitgave November 2019
	Het volgende ledenbericht komt in februari 2020
	Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma 072-5117118
	Coördinatie bezorging ledenblad
	Meer info bij Kees Wiersma




