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Beste leden,
Verandering op komst:
In maart verschijnt onze laatste aparte, eigen PCOB-Nieuwsbrief. Vanaf april
krijgt u een gezamenlijke KBO-PCOB Nieuwsbrief. Wim Luteijn verdwijnt dan
ook als redacteur van onze PCOB-Nieuwsbrief.
Een overzicht van wat was en nog komt:
Kerstlunch PCOB 2017:
Dinsdag 19 december vond de kerstlunch PCOB plaats. Maandagavond konden
wij de sleutel van de Gandhisoos al ophalen. Dat is mooi, kan er gelijk ook wat
klaar gezet worden. Helaas – de kaartclub was de hele avond bezig.
Dinsdagochtend om 10:00 uur een nieuwe kans. De tafels op hun plek gezet,
wat versiering aangebracht en ruimte gemaakt voor de lekkernijen van Kim
(heeft u een festiviteit? kijk op haar website www.kimskeuken.nl of bel haar).
Om 11:00 kwam Kim het eten voor de lunch brengen en even later kwamen de
eerste mensen binnen. Van tevoren hadden we al een limiet op het aantal
eters van 30 en dat werd ook precies het aantal wat zich heeft aangemeld. Te
beginnen met koffie en een stuk stol werd de lunch gestart. Daarna
verschillende soorten hapjes en lekkers afgewisseld met het voordragen van
enkele gedichten door Loes van Unen en een verhaal verteld door Marie den
Hertog. Een geslaagde middag ? – Ik vond van wel.
Hans Dirkse
Belastingservice Culemborg:
De voorbereidingen om de Gelderse Belastinginvullers te ondersteunen bij hun
werkzaamheden zijn weer in volle gang. De invullers kunnen dit jaar gebruik
maken van eHerkenning en het online aangifteprogramma van de
Belastingdienst. In februari worden deze verstrekt en vindt de jaarlijkse
opfriscursusdag plaats. Dat KBO Gelderland hiermee een goede stap heeft
gemaakt, blijkt uit het feit dat een groot aantal invullers nu weer onder de vlag
van KBO Gelderland komt werken. Bij KBO Gelderland staan nu in totaal 227
invullers geregistreerd.
Als Culemborgse Huba’s (hulp bij aangifte) hebben we de eerste bespreking
alweer achter de rug aangaande de aangifte inkomstenbelasting 2017. Het was
een problematische bespreking. Gelukkig heeft dat niets van doen met de
onderlinge verhoudingen binnen ons team. Een korte terugblik – voorgaande
jaren werd het belasting-invul-project gedragen door ANBO, KBO en PCOB.
Een mooie samenwerking.

Helaas is in juli 2017 de ANBO uit dit project gestapt. En werden wij, 8
invullers, met een probleem opgezadeld.
Zoals al gemeld, gaan KBO-PCOB werken met eHerkenning (een veilig
inlogsysteem). De invuller moet lid zijn van KBO-PCOB. De klant hoeft dat niet.
Probleem is nu, dat 90% of meer van onze klanten ANBO lid zijn (alhoewel dat
aantal wel is gedaald vanwege alle commotie binnen de ANBO). Van onze
invullers zijn er 2 ANBO lid, en 4 zijn KBO lid en dan nog 2 PCOB leden. Als
Culemborgse Huba’s zijn we van mening, dat in principe elke invulvraag
gehonoreerd zal gaan worden ongeacht lidmaatschap. Voor degenen onder u,
die vorige jaren gebruik gemaakt hebt van de Belastingservice – ook dit jaar
zal dezelfde Huba weer contact met u opnemen.
Overweeg je om voor het eerst gebruik te maken
Belastingservice? Neem dan contact op met ondergetekende.
Hans Dirkse
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Verhuisd:
Mw Visser was jarenlang trouw lid van onze bond. Haar gezondheid gaat echter
achteruit en ze is nu verhuisd. Haar nieuwe adres is: Mw. A.A. Visser-ten Hoor,
Verpleeghuis Laakse Hof, afdeling Perenhof, kamer 18, De Laak 31, 4128 CA
Lexmond. We wensen haar een goed verblijf aldaar.
Kom jij ook naar het Culemborgs Initiatievenfeest?
Woensdag 7 februari vieren we feest, een feest voor iedereen die het
afgelopen jaar Culemborg nog mooier heeft gemaakt en dit het komende jaar
ook wil gaan doen. We (= van Stichting Senioren Collectief Culemborg) houden
een feest voor het Culemborgs initiatief en iedereen die dit een warm hart
toedraagt. Op die avond ben je van harte welkom in de Gelderlandfabriek. Om
19.30 uur beginnen we met koffie/thee en taart aan een feestelijke avond vol
ontmoeting, inspiratie en muzikale verrassingen. Natuurlijk wordt ook aan de
innerlijke mens gedacht.
Wil je deze avond, die ongeveer tot 22.00 uur duurt, zeker niet missen, meld
je dan aan op initiatief@culemborg.nl
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