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Informatie   

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 24 november 2020. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 11 moet uiterlijk 
op vrijdag, 13 november 2020 in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar  redactie@kbogennep.nl of inleveren in de brieven 
van de Goede Herder.  KBO-Gennep: Mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62,  6591XV. Gennep (0485-513855) 
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Nieuwe coronaregels.
Het coronavirus heeft weer toe ge-
slagen. De besmettingen lopen in 
snel tempo op. Op 13 oktober zijn er 
om het virus terug te dringen weer 
strenge maatregelen aangekondigd. 
Ook wij worden hier weer mee 
geconfronteerd en zijn om die reden 
genoodzaakt geplande activiteiten te 
annuleren. 
Toen we op 1 september voorzichtig 
de activiteiten weer opstartten er-
voeren we hoe blij mensen waren 
elkaar weer te kunnen ontmoeten 
voor een gezellig praatje met een 
kopje thee of koffie.  Maar nu, amper 
een maand later, zitten we weer in 
een gedeeltelijke lockdown. Heel 
triest dat het zover is gekomen. 
Uiteraard zullen we ons dit keer ook 
aan de afgekondigde maatregelen 
houden in de wetenschap dat onze 
doelgroep tot de kwetsbaren behoren 
die niet besmet willen/mogen worden. 
Omdat er bij de afkondiging van deze 
“intelligente lockdown" toch nog on-
duidelijkheden waren hebben we met 
de gemeente overleg gehad over wat 
in de Goede Herder mogelijk is en 
wat niet.

In principe kunnen we 30 personen op 1.5 m 
ontvangen. Maar omdat de bar een horeca 
functie is mag deze niet gebruikt worden. Om 
die reden hebben we besloten om alle 
activiteiten waarbij we toch graag een kopje 
koffie/thee en drankje willen serveren 
voorlopig geen doorgang te laten vinden. We 
kunnen immers niet voorzichtig genoeg zijn. 
Laten we hopen dat het opgelaaide virus snel 
de kop wordt ingedrukt zodat we weer 
activiteiten kunnen inplannen. Voorlopig geldt 
dat alle geplande activiteiten naar een latere - 
nog nader te bepalen datum - worden 
doorgeschoven. Voor U geldt intussen: blijf 
gezond én hopelijk tot spoedig.
Het bestuur

Alle geplande  activiteiten, zijn met ingang 
van 13 oktober 2020 gestopt. Ze worden alle 
naar een later nog te bepalen nieuw tijdstip 
doorgeschoven.
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Activiteiten           

Tentoonstelling 500jr Gennep-Goch 
Op 31/10 opent in de kenniskeuken, onder de 
bibliotheek, de tentoonstelling over de al
500 jaar oude vriendschapsband tussen 
Gennep en Goch. Ter gelegneheid van dit feit 
is er een aardig boekje verschenen. Op de 
website van de stichting erfgoed Gennep  kunt 
u dit boekje online bekijken,
(www.stichtingerfgoedgennep.nl)

mailto:redactie@kbogennep.nl
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Heb je in 2020 recht op AOW? Dan heb je - mits je 
inkomen niet te hoog is - ook recht op 
ouderenkorting. Daarnaast kom je misschien ook 
in aanmerking voor alleenstaandeouderenkorting. 
Met deze kortingen betaal je minder belasting. En 
dat is natuurlijk wel zo prettig.

Wat is ouderenkorting?
De ouderenkorting is een heffingskorting die ervoor 
zorgt dat je minder belasting hoeft te betalen, als je de 
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze korting wordt 
namelijk van het bedrag afgetrokken dat je aan 
inkomsten-belasting moet betalen.

Wanneer heb je recht op ouderenkorting?
Je hebt dit jaar recht op de ouderenkorting als je 
uiterlijk op 31 december 2020 de AOW-leeftijd bereikt. 
Daarnaast is ouderenkorting sinds vorig jaar 
inkomensafhankelijk. Je hebt hierdoor geen recht op 
de ouderenkorting als je verzamelinkomen in 2020 
boven € 48.185 uitkomt.

Hoe hoog is ouderenkorting in 2020?
De ouderenkorting is € 1.622 als je verzamelinkomen 
niet boven € 37.372 uitkomt. Is je inkomen hoger, 
maar blijft het onder € 48.185? Dan heb je recht op 
een ouderenkorting van € 1.622 - 15% x 
(verzamelinkomen - € 37.372). De korting wordt dus 
lager naarmate je meer verdient. Boven een 
verzamelinkomen van € 48.185 is de ouderenkorting 
€ 0.

Voorbeeld berekening ouderenkorting 2020
Stel, jouw verzamelinkomen is € 40.000 in 2020. Dan 
is je ouderenkorting € 1.622 - 15% x (€ 40.000 - € 
37.372) = 
€ 1.227,80. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op 
het bedrag dat je over dit jaar aan inkomstenbelasting 
moet betalen.

Ouderen en Alleenstaandeouderenkorting 2020 Wat is alleenstaandeouderenkorting?
Naast de ouderenkorting, kun je recht hebben op de 
alleenstaandeouderenkorting. Dit is een 
heffingskorting speciaal voor alleenstaande ouderen, 
die in het leven is geroepen om hen belastingvoordeel 
te geven.

Wat zijn de voorwaarden van alleenstaande 
ouderenkorting in 2020?
Je hebt recht op de alleenstaandeouderenkorting als 
je in 2020 een AOW-uitkering voor een alleenstaande 
krijgt of daar recht op hebt. Ook als je geen of een 
gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande 
krijgt, kun je in aanmerking komen voor 
alleenstaandeouderenkorting.
Dit geldt alleen als je geen (volledig) recht op een 
AOW-uitkering hebt opgebouwd omdat je:

• in het buitenland hebt gewoond voordat je de 
AOW-leeftijd bereikte;

• of erkend gemoedsbezwaarde bent. Dat wil 
zeggen dat je vanuit je levensovertuiging geen 
enkele verzekering hebt willen afsluiten en 
daarvan officieel ontheven bent - en dus ook 
niet voor volksverzekeringen hebt betaald.

Alleenstaandeouderenkorting niet alleen voor 
alleenstaanden
Ondanks dat de naam anders suggereert, kun je ook 
in aanmerking komen voor deze korting als je een 
partner hebt. Dat geldt alleen als jullie om medische 
redenen niet meer samenwonen. Je hebt dan namelijk 
ook recht op een AOW voor een alleenstaande.
Dit AOW-inkomen hoef je overigens niet daadwerkelijk 
aan te vragen of te ontvangen. Ook als je nog steeds 
een AOW voor partners ontvangt, heb je recht op 
alleenstaande-ouderenkorting.

Hoe hoog is de alleenstaandeouderenkorting?
In 2020 is de alleenstaandeouderenkorting € 436. Dit 
bedrag is niet inkomensafhankelijk. Als je voldoet aan 
bovenstaande voorwaarden, heb je recht op dit netto 
bedrag. Hoe hoog je verzamelinkomen ook is.

met dank aan (Bron): KNAB bank.

https://bieb.knab.nl/inkomsten-uitgaven/aow-2020-dit-verandert-er-voor-jou
https://bieb.knab.nl/inkomsten-uitgaven/belastingschalen-schijven-box-1-en-ander-jargon-uitgelegd


3

In het voorjaar  stelt de KBO altijd vrijwilligers be-
schikbaar om leden te helpen met het invullen van hun 
belastingaangifte. Wijlen Theo Lamers heeft deze 
adviseursfunctie jarenlang met grote  deskundigheid en 
integriteit vervuld. 
Met het oog op 2021 is de KBO in deze regio op zoek 
naar een of meer nieuwe functionaris(sen) die in staat 
en bereid is (zijn) zo’n taak op zich te nemen. De KBO 
heeft een functieprofiel opgesteld. Als u denkt daaraan 
te kunnen voldoen, kunt u zich melden bij de voorzitter 
waarna een intake gesprek zal plaatsvinden.

Profiel belastinginvuller:

Doelstelling: 
Uitvoeren van alle (organisatorische) werkzaamheden 
die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting en 
het aanvragen van toeslagen (zorg- en huurtoeslag) 
voor leden van de KBO-PCOB. De Belastinginvuller 
dient daarbij de richtlijnen van de Belastingservice 
Ouderenbonden te volgen. De Belastinginvuller (lid van 
KBO of PCOB) maakt als vrijwilliger deel uit van een 
lokale afdeling of regio. 

Taken: 
1.   Intake en verzorgen van belastingaangifte: 
-    verzorgt de administratieve intake van een lid dat in 
     aanmerking wil komen voor hulp bij belasting-
     aangifte; 
-    laat het lid de meegeefbrieven invullen, 
     ondertekenen en geeft deze een van beide 
     exemplaren aan het lid; 
-   draagt zorg voor de belastingaangifte en, indien van 
    toepassing, aanvraag van de huur- en  zorgtoeslag; 
-   controleert de voorlopige beschikking en eventuele 
    voorlopige aanslagen en wijzigt deze indien 
    noodzakelijk; 
-   verleent zo nodig nazorg verband houdende met de 
    belastingslag. 

2. Draagt zorg voor de eigen expertise: 
-   De Belastinginvuller is verplicht de eigen expertise 
    op fiscaal gebied, nodig voor het verzorgen van de
    belastingaangifte te onderhouden, onder meer door
    het volgen van de aangeboden bijscholing en het 
    bijwonen van de terugkomdag.

3. Heeft kennis van de richtlijnen van de Belasting-
    service, voert de werkzaamheden uit conform deze
    richtlijnen en ondertekent jaarlijks de eigen 
    verklaring. 

Profiel: 
-  Digitaal vaardig zijn en om kunnen gaan met laptop/
   computer en internet;
   Ervaring hebben met het invullen van belasting-
   aangiftes;
-  Kennis hebben van de Wet Inkomstenbelasting 
   2001 en relevante ontwikkelingen op het werk-
   terrein; 
- Kennis hebben van de zorg- en de huurtoeslag; 
 - Bereid zijn om, naast enige zelfstudie, de terug-
   komdag voor belastinginvullers te volgen;  
-  In het bezit zijn van een e-mailadres, laptop/
   computer.  en internetaansluiting; 
-  In ieder geval beschikbaar zijn in de aangifteperiode
   van maart - mei 2021; 
-  Bereid minimaal 20 aangiftes (maximaal 50) te 
   verzorgen; 
-  Enthousiasme hebben voor en interesse in ont-
   wikkelingen op belastinggebied;
-  Zorgvuldig en integer om kunnen gaan met 
    privacygevoelige informatie; 
-  Geduld en begrip op kunnen brengen voor de 
   doelgroep; 
-  Voor tenminste 3 jaar beschikbaar zijn als Belasting- 
    invuller. 

Wij bieden: 
- Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk; 
- Bijscholing en themadagen;
- Ondersteuning door fiscalisten vanuit het provinciaal
   coördinatiepunt; 
-  Dankbare leden! 

Onderschrijft u de doelstellingen en denkt u te voldoen 
aan de gestelde eisen, neem dan zo speodig mogelijk 
contact op met de voorzitter van de KBOGennep, dhr. 
Gerard van Thiel.

 

Vacature belastinginvuller
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Presentatie Rijssenbeekhuis

Terugblik

Op  dinsdag 22 september gaf Richard Keuninx, 
locatiemanager van het Rijssenbeekhuis voor 28 KBO-
leden, een zeer verhelderende presentatie over het 
ontstaan, het concept en de werkwijze van deze 
nieuwe zorginstelling gevestigd op het Pageterrein. De 
locatie is 12 oktober jongstleden officieel geopend. De 
22 units, waaronder ook één voor een echtpaar, zijn 
bestemd voor ouderen die een zorgindicatie ZZP5 of 
ZZP4 hebben d.w.z. een indicatie die aangeeft dat 
men niet meer zelfstandig kan wonen. "Dagelijks 
leven”, de naam van de organisatie,   biedt mensen 
met geheug-enverlies zorg op maat 24 uur per dag. 
Daarbij werkt men altijd vanuit de mogelijkheden in 
plaats van de beperkingen. 'Dagelijks leven’ vindt het 
belangrijk dat de bewoners het gevoel van eigen regie 
behouden, net als zelfredzaamheid en eigenwaarde. 
Elke bewoner beschikt over een  appartement (28m2) 
waarin ook een douche en toilet zijn opgenomen. Een 
belangrijk deel van de dag brengt men door in een van 
de twee huiskamers. Contact, afleiding, warmte en 
gezelligheid zijn sleutelbegrippen in dit huis waarvan 
er inmiddels 53 in ons land zijn gerealiseerd, een 
aantal dat naar verwachting zal groeien tot 200. Meer 
informatie op: https://dagelijks-leven.nl

Locatiemanager Richard Keuninx geeft voorlichting

Mededelingen

Wandelen 50+  vooMax. 4 personen! ivm 
Ook wandelen voor 50+ staat weer gepland. Vertrek 
om 09.00 uur vanaf de Goede Herder. Buiten Gennep 
gaan we met de auto en de kosten hiervoor zijn € 2,00 
voor de auto.  Inlichtingen Ger Noij,  0485-213404. Ivm 
de huidige coronavoorschriften vervalt de wandeling 
van oktober. Of 27/11 door kan gaan bepalen we

in de week van  23-27/11.     
Resterende wandeling in 2020 staan gepland voor :                     
Vrijdag, 27 november  2020    Gennep 
Vrijdag, 18 december  2020      Gennep      
Agenda:

Alle wekelijkse vaste activiteiten, die plaatsvinden in 
de Goede Herder zijn v.a. 13 oktober 2020 gestopt 
i.v.m. het Corona-virus. 

Maandag:  13.30 - 16.00 uur  Computerclub
 19.00 - 21.30 uur  Koersbal*)

                                                           (nog niet gestart)

Dinsdag:  10.30 – 12.00 uur  Soos –kopje koffie
                                                           en een praatje.

 19.00 - 21.30 uur  Koersbal*)
                                                           (nog niet gestart)

Woensdag:      09.30 - 10.30 uur       Zingen*)
                                                           (nog niet gestart)
                          13.30 - 17.30 uur  Bridgen.*)
                                                           (nog niet gestart)
                       14.00 - 16.00 uur  Jeu de boules

Donderdag:  09.30 -  11.30 uur  Schilderen
                        14.00 – 17.00 uur  Soos – Kaarten, 
                                                           rummikub, 
                                                           handwerken etc.
                        20.00 uur                    schaken
Bij het GON:   Iedere dag Biljarten.

Meer informatie over deze activiteiten vindt U in de 
informatieboekje van de KBO.    *)= nog niet gestart

                                 De bioscoop in Malden is ook
                                 weer open. Adres: Kerkplein 2b.

Di. 10/11 15:45 de film: De beentjes van Sint Hildegard

Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een
gereduceerd tarief van  € 7,30 .
Reserveren op 024-622 13 46  is noodzakelijk
De halte van bus 83 ligt kort bij de bioscoop.

Cine Twins

Stichting Erfgoed Gennep

De stichting Erfgoed Gennep is op zoek naar foto’s, 
dia’s, films over Gennep, haar geschiedenis, inwoners 
en gebeurtenissen etc. Heeft u materiaal dat u wilt 
afstaan of in bruikleen wilt geven voor digitalisering 
kom dan naar de onderverdieping van de bibliotheek 
op woensdagmiddag of na afspraak op een andere 
dag. Kijk op www.stichtingerfgoedgennep.nl voor meer 
info.


