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NIEUWSBRIEF MAART 2023 
Algemene Ledenvergadering vrijdag 31 maart 2023 in De Pekhoeve. 
De zaal is open vanaf 13.30uur. 
Om 14.00u starten we met een kopje koffie/thee met iets lekkers. 
De vergadering begint om 14.30u uur 

Agenda: 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Notulen Najaarsvergadering van 25 november 2022.(al in uw bezit) 
4. Jaarverslag 2022 van de secretaris 
5. Financieel overzicht 2022 van de penningmeester (ter lezing) 
6. Verslag van de kascommissie en nieuw kascommissielid benoemen. 
7. Financiële positie en te nemen maatregelen. 
8. Vaststellen begroting 2023. 
9. Bestuursverkiezing. 

Aftreden Jan Rademakers. Hij is niet herkiesbaar. 
Benoemen nieuwe voorzitter. Bij het opstellen van deze uitnodiging is 
er nog geen duidelijkheid over opvolging. 
Aan de beurt van aftreden Emmy Verheijen. Emmy stelt zich 
herkiesbaar. 
Er is nog een vacature voor bestuursleden. 

10. Rondvraag. (indienen voor 17 maart) 
11. Sluiting 

De stukken behorend bij de agendapunten 5 en 8 zijn beschikbaar bij de 
penningmeester en zijn ter lezing in de vergadering aanwezig. 
Punt 9: 
Als u zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie, nodigen we u graag uit 
voor een gesprek. Na de vergadering kunt u genieten van een door de KBO 
aangeboden consumptie 
en is er ruimschoots gelegenheid om afscheid te nemen van Jan en met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
Het bestuur hoopt op een grote opkomst, 

 
Toneelvereniging Ulvenhout speelt voor u: Over de schutting. 
Datum: 3 maart. 
Zaal Pekhoeve open om 13.30u 
Aanvang: 14.00u  Kosten: €4.00 
Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar in Pekhoeve: bij de gastvrouwen op di-woe- do 
middag en bij secretariaat. 
 
Opfriscursus verkeersregels op 7 maart gaat door.  
Let op: 15 maart géén KBO vanwege de verkiezingen 
25 maart BINGO 
De zaal gaat om 13.30u open; kaarten kosten €3.00, vervolgkaarten €1.50. 
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Vervolg Kaartconcours. 
Op 10, 17 en 24 maart, vind het vervolg van het kaartconcours plaats en  7 april 
eindronde  en prijsuitreiking.  Start 13.30u.  
 
Cursus klassieke muziek 
Dhr. Hans Rooseboom start weer met cursus klassieke muziek. 
De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend van 10.00u tot 12.00u op de volgende  
data: 21 en 28 maart, 4, 11, 18 en 25 april. 
De cursus is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
Robert Schumann ,Johannes Brahms ,Niccolò Paganini, het Europese kunstlied, 
Maurice Ravel en George Gershwin  
 
Aanmelden kan door overmaking, vòòr 14 maart, van € 66 (KBO leden), of € 71 (niet  
KBO leden), op bankrekening nummer NL04 ABNA 047 2604 082 ten name van 
J. Box. Het bedrag is inclusief koffie/thee. 
 
Doe mee aan Valpreventie. 
Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. 
Een val van een cliënt heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal 
valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun 
zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven 
wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te 
belangrijker. 
Noteer alvast 2 mei in uw agenda. Dan komt Maurice Verschuren voor  ons een 
workshop verzorgen van 10.00u tot 12.00u over valpreventie. In de volgende 
nieuwsbrief meer informatie hierover. 
 
Project Jong-Oud 
In de afgelopen periode vertelden senioren van de KBO en de Heemkundekring over 
hun verleden en gaven zo de schooljeugd van de groepen 8 van Klokkebei en de 
Rosmolen een brede kijk in het leven van vroeger. In een aantal vertel- en  
gespreksrondes van een  half uur kwamen onderwerpen als gezondheid, onderwijs, 
verpleging, milieu, vrijetijdsbesteding en school- en beroepskeuzes van vroeger aan 
de orde. Het project werd afgesloten met een bezoek aan museumboerderij Paulus 
van Daesdonck. 
Het was weer een geslaagd project. Dank aan eenieder die heeft bijgedragen. 

 
Schaken 
Heeft u ook belangstelling om te komen schaken in de Pekhoeve? Er is al een 
koppel gestart. Heeft u misschien nog een ongebruikt schaakspel dat we mogen 
gebruiken? Is er iemand die graag anderen wil leren schaken? Neem voor meer 
informatie contact op met Tineke Stoffels: tinstof@gmail.com   
 
 
Volgende nieuwsbrief komt 25 maart uit  
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Belastingaangifte 2022 

 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld zullen onze belastinginvullers (Ben van 
der Velden en Luc Timmer) weer helpen met het invullen van de belastingaangifte 
voor 2022. Vanaf 1 maart kan de aangifte weer online worden ingevuld. Als u wilt dat 
Ben of Luc voor u de aangifte verzorgt, kunt u vanaf half februari een afspraak 
maken. Ook controleren ze dan gelijk  eventuele beschikkingen voor huur- of 
zorgtoeslag. De aangifte kan tot 1 mei worden ingestuurd, maar Ben en Luc willen 
zoveel mogelijk proberen in maart af te handelen. Maak dus tijdig een afspraak. 

Als u zelf uw aangifte invult, maar over een specifiek onderwerp onzeker bent en een 
nadere toelichting wil of specifieke vraag heeft, stuur dan een mailtje naar Ben of Luc 
en zij zullen deze vraag proberen te beantwoorden. 

Ben is bereikbaar op telefoonnummer 076-5613759 of email-adres 
bvdvelden@casema.nl  

Luc is bereikbaar op telefoonnummer 076-5659491 of email-adres 
luctimmer@gmail.com 

 
De belastingaangifte 2022 is vrijwel gelijk aan die van 2021. Uiteraard zijn de diverse 
belasting tarieven, heffingskortingen en dergelijke iets aangepast, maar voor het 
invullen maakt dat geen verschil. De berekening van de box 3 belasting is wel 
aangepast, naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in december 2021. 
 
De berekening van de box 3 belasting (sparen en beleggen) zal in 2022 plaatsvinden 
op de volgende wijze: 

1. Methode 1 (de “oude methode”) gaat uit van het totale vermogen 
(bankrekeningen, beleggingen en overige bezittingen verminderd met de 
schulden boven een drempel) verminderd met het heffingsvrij vermogen (€ 
50.650 per persoon). Voor dit bedrag wordt een fictief rendement berekend 
met een verdeling tussen spaargeld en beleggingen, die niets te maken heeft 
met de werkelijke situatie. Dit is de methode, die in de jaren hiervoor altijd als 
standaard werd gebruikt en waar eind 2021 door de Hoge Raad is 
aangegeven dat dit niet juist is. 

2. Methode 2 (de “nieuwe methode”) is gebaseerd op de werkelijke verdeling van 
het vermogen over spaargeld, beleggingen (en overige bezittingen) en 
schulden (boven de drempel). Voor elke categorie wordt het rendement 
berekend met een per categorie vastgesteld percentage (spaargeld 0%, 
beleggingen 5,53% en schulden 2,28%). Het totaal van deze afzonderlijke 
berekeningen wordt vervolgens uitgedrukt in een overkoepelend 
rendementspercentage. Met dit rendementspercentage wordt daarna het fictief 
rendement berekend over het totaal vermogen verminderd met het heffingsvrij 
vermogen. 

3. Gekeken wordt welke berekening het laagste rendement oplevert en over dat 
rendement wordt uiteindelijk 31% belasting berekend. 
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Welke methode het voordeligste is, hangt sterk af van de verdeling tussen spaargeld 
en overige bezittingen. Bij veel beleggingen en weinig spaargeld is de oude methode 
vaak voordeliger, bij weinig beleggingen en veel spaargeld de nieuwe methode. 
Deze wijze van berekenen is een tussenoplossing om tegemoet te komen aan de 
uitspraak van de Hoge Raad eind 2021 en zal tot en met 2025 worden gebruikt. 
 
Toeslagen 2023 
 
De zorgtoeslag en huurtoeslag zijn per 1 januari 2023 extra omhoog gegaan. De 
toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nóg een bedrag bij. Dit is om 
mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden. 
Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag. 
Voor de zorgtoeslag geldt dat het maximale inkomen voor het krijgen van zorgtoeslag 
€38.520 is voor een alleenstaande en €48.224 met een toeslagpartner.   
Voor huurtoeslag geldt dat de maximale huur is verhoogd naar €808,06. Het 
maximale inkomen is mede afhankelijk van de huur die wordt betaald. Bij de 
maximale huur (€808) is de inkomensgrens voor een alleenstaande ongeveer 
€36.500 en voor een paar €47.500. Bij een lagere huur zal ook de inkomensgrens 
naar beneden worden bijgesteld. 
 
Behalve de inkomensgrens is er ook een vermogensgrens. 
Bij de zorgtoeslag is dat €127.582 voor een alleenstaande en €161.329 voor een 
paar.  
Bij de huurtoeslag is dat €33.748 voor een alleenstaande en €67.496 voor een paar. 
 
Per 1 januari 2023 zijn zowel de AOW als in veel gevallen ook het pensioen flink 
verhoogd. Als u een voorschot voor een toeslag ontvangt is het verstandig om te 
controleren of het voorschot niet te hoog is. Bij de definitieve vaststelling van de 
toeslag moet u in dat geval een bedrag terugbetalen. Verstandiger is dan om het 
voorschot aan te passen. 
 
Ook als u geen toeslag ontvangt is het verstandig om te controleren of u hier recht op 
hebt. Omdat de inkomensgrenzen zijn aangepast (en voor de huurtoeslag ook het 
maximale huurbedrag) kan het zijn dat mensen die eerder niet in aanmerking 
kwamen, vanaf 1 januari wel recht hebben op zorg- en/of huurtoeslag. 
 
 
Ben vd Velden 
Luc Timmer 
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