Afdeling Dronten

Juni 2020

28e jaargang nr. 5

Van de voorzitter
PCOB en corona
De activiteiten van PCOB Dronten liggen stil sinds de uitbraak van het coronavirus.
Nou ja, niet helemaal. Het bestuur vergadert wel, maar niet zoals gewend. De
nieuwsbrief wordt samengesteld, afgedrukt en bij u bezorgd. Het programma van
de ledenmiddagen in het nieuwe seizoen moet vastgelegd worden. Tijdens de persconferentie op 6 mei jl. is aan de bevolking een routekaart tot 1 september a.s.
aangekondigd. Maatregelen worden versoepeld. Wat betekent dit voor de PCOB
afdeling. De maatregel onderlinge afstand 1,5 meter blijft gehandhaafd. Het bestuur heeft de dagreis definitief afgezegd. Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden, zoals de organisatie van de ledenmiddagen. Het bestuur zal u via de nieuwsbrief zo goed mogelijk informeren. Ook blijven wij via de lief en leed met een kaart
of een telefoontje contact met u zoeken. Een kaart of een telefoontje kan precies
op het goede moment voor u een lichtje zijn. Een lichtje dat misschien voor u troost
betekent. Troost in het alleen zijn, in je eenzaamheid. Zo willen wij voor elkaar een
Licht van de wereld zijn. Leest u het volgende gedicht van Alfred C. Bronswijk.
“Wij zouden het licht en de lamp van de wereld moeten zijn: gevormd uit het ijzer
van de nederigheid, voorzien van het glas van de eerlijkheid, brandend met de lont
van de bereidwilligheid, gevuld met de olie van de vasthoudendheid, stralend vanuit
warme menselijkheid.”
Met Pinksteren zegt Jezus: “Kom achter mij aan”, “Ik ben het Licht voor de wereld”. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat
leven geeft”.
En daarom: Houdt moed in deze wereld met corona.
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Mededeling van het bestuur
Het bestuurslid voor Biddinghuizen, de heer Sijmen Nieuwenhuis is ernstig ziek. Er
is veel zorg om zijn gezondheid. PCOB Dronten wenst hem en zijn vrouw veel
sterkte tijdens deze moeilijke periode van behandelingen en herstel.
Het bestuurslid voor Swifterbant, de heer Han Otte, zal afscheid nemen van het
bestuur en PCOB Dronten. Hij gaat verhuizen naar een andere woonplaats.
Bestuur PCOB Dronten incompleet
Beste leden van PCOB Dronten, u begrijpt dat door bovenstaande ontwikkelingen
het bestuur onvolledig van samenstelling is. De zittende bestuursleden hebben
geen mogelijkheid om de werkzaamheden van de wegvallende bestuursleden waar
te nemen. Het bestuur doet een dringende oproep, om u als lid van PCOB Dronten,
beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur zoekt een bestuurslid
voor Swifterbant en een bestuurslid voor de functie penningmeester. Informeer bij
de voorzitter of de secretaris (zie colofon achterzijde nieuwsbrief) over de inhoud
van de werkzaamheden. Het onvolledige bestuur vertrouwt er op binnenkort een
volledig bestuur te kunnen presenteren.
Rijbewijskeuringen
Keuringen in Dronten gaan weer van start zodra we de goedkeuring hebben van de
beheerder van Open Hof.
Natuurlijk kunt u zich daarvoor al aanmelden via 06-10329560 en 06-20670105.
NB: Als u een afspraak annuleert moet u dat doen VOORDAT de uitnodigingen zijn
verzonden!! U krijgt als PCOB-lid € 5,00 korting, maar als afspraken niet correct geannuleerd worden is de kans groot dat dat niet meer kan. Dus graag netjes afmelden!! Vanaf nu geldt dat € 5,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht bij
nalatige afmelding ongeacht de reden!
Reisje 2020 naar Veenhuizen
Het geplande reisje, dat al van 12 mei naar 8 september was verzet, gaat na overleg
met Márionreizen niet door. Door de coronamaatregelen is het onmogelijk om een
dagreis te organiseren. Het is voor iedereen, maar zeker ook voor Márionreizen,
erg jammer dat deze beslissing genomen moest worden. Laten we hopen dat volgend voorjaar het coronaleed is geleden en dat we er dan weer gezellig op uit kunnen!
Namens het bestuur, Truus Reinhoudt
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Nieuws van de Belastingservice Dronten
De Belastingservice Dronten heeft de belastingcampagne 2019 afgesloten.
Eind vorig jaar is Jac den Rooijen, een belastinginvuller van het eerste uur, plotseling overleden. We zijn daarom in plaats van 10 met 9 belastinginvullers van de KBO
en PCOB in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant op pad gegaan om onze leden
thuis te bezoeken. Deze huisbezoeken werden ten gevolge van het coronavirus in
de loop van maart gaandeweg steeds moeilijker en zelfs onmogelijk. De toegang tot
de verpleeghuizen werd gestopt en het was, zowel voor onze leden als de belastinginvullers te gevaarlijk om nog fysiek contact met elkaar de hebben.
Als oplossing werd gevonden om de belastingaangiften zoveel mogelijk in telefonisch en schriftelijk overleg met de leden af te ronden en in te sturen. Omdat aangifte vóór 1 mei onmogelijk is hebben we bij de Belastingdienst voor 8 leden uitstel
moeten vragen.
Voor dit jaar stonden 321 te bezoeken adressen en 438 belastingaangiften op de
agenda. Ten opzichte van de campagne 2018 is er voor 2019 sprake van een zeer
geringe afname van 2 adressen en 5 belastingaangiften. We hebben 11 nieuwe
adressen (aanmeldingen) in behandeling genomen. In 2018 waren dit er slechts 6.
Onze huisbezoeken hebben geleid tot aanmelding van een aantal nieuwe lidmaatschapsabonnementen voor de KBO en de PCOB.
Als iemand is overleden dan bestaat er geen Burgerservicenummer (BSN) meer en
kan er daarom geen digitale belastingaangifte worden gedaan. In dit geval moet de
belastinginvuller een aangifte op papier invullen.
Voor 2019 zijn13 papieren aangiften ingevuld, dit zijn 4 minder dan vorig jaar. De
belastinginvuller toetst bij het huisbezoek ook het recht op- en de hoogte van de
huurtoeslag (HT) en zorgtoeslag (ZT). Het aantal aanvragen en mutaties ZT/HT was
dit jaar met 14 stuks flink lager dan de 23 van vorig jaar.
Als iemand met een relatief laag inkomen in een belastingjaar zeer hoge (aftrekbare) zorgkosten heeft gemaakt dan komen de zorgkosten vaak maar voor een deel
voor aftrek in aanmerking. In dat geval betaalt de Belastingdienst het restant uit.
Dit geschiedt in het kader van de wet Teruggaaf Specifieke Zorgkosten (TSZ). De
belastinginvuller rekent het TSZ-bedrag uit en meldt het aan de leden. Dit jaar zijn
er 19 berekeningen gemaakt, in 2018 waren dat er nog 22.
Jan Foppes
Coördinator Belastingservice Ouderenbonden Dronten
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Ledenadministratie
Wijzigingen van 15-04-2020 t/m 15-05-2020
Overleden
11-04-2020 dhr. H.J. Kuipers, Zuidsingel 28, 8255 CG Swifterbant
16-04-2020 dhr. W. Dijkema, De Oeverloper 437, 8251 HS Dronten
28-04-2020 mw. H. Zijgers-Smeenge, Het Spectrum 134, 8254 AX Dronten
Bedankt
Per 27-04-2020 dhr. J. de Lange, Petuniapark 6, 8255 JA Swifterbant
Meneer de Lange is inmiddels overleden
COLOFON
Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831
E: arieadriearkenbout@ziggo.nl
Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant
T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl
Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405
E: baakvantoor@gmail.com
Bank: NL74RABO0348168098
t.n.v. PCOB, afdeling Dronten
Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925
Voor vervoer
Lid Swb: Hr. J.M. Otte; T: 323424, E: jmotte@solcon.nl
Lid Bdh: Hr. S. Nieuwenhuis, T: 331934
E: sijmennieuwenhuis@kpnmail.nl
Rijbewijskeuring: Mw. Bea Schultze, T: 06-10329560
E: www.rijbewijs-keuring.com
Ledenadministratie:
Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com
Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431
E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand.

