
 

 

 

                  

 
Als ABO kunnen wij het niet leuker maken, wel makkelijker!! 

Dit doen wij door hulp te bieden bij het invullen van uw belastingaangifte. 

 

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van 
hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Dit wordt georganiseerd voor 
donateurs van ABO Hellevoetsluis.  
 

De invulservice is bestemd voor gehuwde en 
samenwonende ouderen met een verzamelinkomen 
maximaal van ca. € 50.000,-- en indien alleenstaand 
maximaal ca. € 35.000,--.  
 
Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de 
Belasting-dienst dat u aangifte moet doen, kan het 
zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan 
bijv. het geval zijn als u in 2019 voor het eerst AOW 

heeft ontvangen, als u in 2019 zorgkosten, anders dan de premie aan de 
zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten betalen en/of giften heeft gedaan. 
 
Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen. Dit is met name van 
belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de 
partners. Voor zowel de hulp bij het invullen van een aangifte als voor het 
doorvoeren van een wijziging bij de toeslagen is er altijd een machtigingscode 
nodig.  
 
De locatie die gebruikt wordt is de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet. Dit is 
voorheen de grote zaal van Voornesteyn. Het adres is De Eik 68, 3224 TD 
Hellevoetsluis. 
Wij zullen na het invullen de aangifte per e-mail aan u versturen. Het is dus van 
belang uw e-mail adres beschikbaar te hebben. Als het niet anders kan, kunnen wij 
uw aangifte op papier afdrukken.   

De werkwijze voor de hulp bij aangifte is op grote lijn hetzelfde als vorig jaar.    
1. Vanaf 17 februari kunt u bellen op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 

10.00 tot 17.00 uur met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181- 506259 voor 
het maken van een afspraak. Wilma is vaak thuis, maar als u geen gehoor 
krijgt, probeert u het dan nog eens op een ander tijdstip.  
 

2. Het kan zijn dat u eind februari 2020 automatisch een machtigingscode per 
post krijgt toegestuurd van de Belastingdienst. Is dat niet het geval dan dient u 
zelf een machtigingscode bij de Belastingdienst aan te vragen.  
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- U kunt dit telefonisch doen op 088 1236555, bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur. Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij 
de hand heeft. 
- De machtigingscode wordt u vervolgens per post toegestuurd. 
- Dit is voor de aangifte inkomstenbelasting 2019. 
- Heeft u een partner, dan is er ook voor uw partner een machtigingscode 
nodig. Dus voor een gezamenlijke aangifte, 2 machtigingscodes aanvragen.    
- Het kan ook per computer.  
Als u beschikt over een DigiD-code, dan kunt u inloggen 
op https://machtigen.digid.nl  Na het inloggen met uw Digi-D, klikt u bovenaan 
in de bruine balk op ‘iemand machtigen’. Wat lager op het scherm ziet u dan 
een lijst met diensten en u kiest “inkomstenbelasting over 2019”. Er komt dan 
een  schermpje tevoorschijn waar wat tekst op staat. Dat is alleen ter 
informatie. U gaat naar de onderkant van de lijst met diensten en ziet 
daaronder de knop “volgende”. Er komt een nieuw scherm en daar klikt u aan 
dat de machtiging ‘Een jaar’ mag duren. Dan klikt u onderaan het schermpje 
op bevestigen. Daarna volgt de ontvangst van de machtigingscode op uw 
scherm.   
-  Mocht het toch niet lukken om met uw DigiD een machtigingscode te 
verkrijgen, dan kan een van onze invullers, Leo Bruinaars, u helpen,              
tel. 06 2058 3418. 
- De machtigingscode van vorig jaar is niet geldig voor de aangifte 2019, dus 
altijd een nieuwe aanvragen!   

3. De kosten voor een aangifte zijn hetzelfde als vorig jaar en zijn, afhankelijk 
van uw situatie € 10,--, € 7,50 of € 5,--. 

 
 
Wat heeft u nodig voor de hulp bij het invullen van uw de aangifte 
De lijst met benodigde papieren voor het invullen van uw aangifte treft u hieronder 
aan. Voor alles geldt: indien het voor u van toepassing is.   
 
1. De machtigingscode van u en ook van uw partner als u samen aangifte doet.  

2. Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen. 

3. De, indien beschikbaar, uitdraai van uw aangifte van 2018. 

4. Eventuele ontvangen voorlopige aanslagen 2019. 

5. De jaaropgaven van de uitkeringsinstantie en/of werkgever en/of van 
bijverdiensten. 

6. De opgaven van de saldo’s van uw bankrekeningen per 1 januari 2019. Dit is van 
belang als u op 1 januari 2019 meer bezit dan € 60.720,-- voor gehuwden/fiscale 
partners en  € 30.360,-- voor alleenstaanden. Hierbij tellen bijv. ook beleggingen of 
een 2e huis mee.  
De stand van het vermogen per 1 januari 2019 en 31 december 2019 is ook van 
belang voor de controle op de huur/zorgtoeslag. 

7. De opgave van eventuele ziektekosten. Het gaat bij ziektekosten niet om het eigen    
risico, maar om de eigen bijdrage. Dit zijn die kosten die niet vergoed zijn door bijv. 
uw Zorgverzekering, maar die u zelf heeft betaald. Vaak staan deze kosten op het 
jaaroverzicht 2019 van uw zorgverzekeraar vermeld als eigen bijdrage. Het gaat om: 
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- Geneeskundige hulp van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist;                                   
- Aanschaf van steunzolen, gehoorapparaten, batterijen voor gehoorapparaten, 
kunstgebit, implantaten en andere gebitsprothesen en andere hulpmiddelen op 
medisch gebied. Let op: kosten van brillen, rollators, scootmobiel, loopstokken e.d. 
zijn niet meer aftrekbaar.                                                                                    
Opgave van op recept voorgeschreven medicijnen, die niet zijn vergoed;                                
- Reiskosten of aantal kilometers naar de arts en/of ziekenhuis (afsprakenkaartje  is          
hierbij handig!) en/of voor ziekenbezoek bij langdurige opname.                                      
- Heeft u een dieet, dan is een Dieetverklaring van arts, specialist of diëtiste 
noodzakelijk. 

8. De opgave van eventuele giften en welk bedrag aan welke instelling is 
geschonken.  Maakt u gebruik van periodieke giften dan hebben wij ook de 
overeenkomst nodig voor het RSIN fiscaal identificatienummer. 

9. Voor de controle op de toeslagen hebben wij nodig de beschikkingen van de      
Belastingdienst van de huur- en zorgtoeslag 2019 en de opgave van de huur van  
1 juli 2019 die u heeft ontvangen van de Woningstichting/verhuurder. 
 
10. Voor bezitters van een eigen woning: 
 - De jaaropgave van de hypotheek verstrekker; 
 - Het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen over 2019. U heeft dit begin 2019 
ontvangen en is nodig voor de opgave van de WOZ-waarde. 
 
11. Overlijden van een echtgenoot/fiscaal partner in 2019.  
- Voor het invullen van een aangifte heeft u geen machtigingscode nodig. 
- Mogelijk heeft de Belastingdienst u reeds een papieren aangifte formulier 
toegestuurd, een F-formulier. U kunt dit formulier dan meenemen.   
- Omdat dit een handmatige aangifte is en ook de eventuele huur- en zorgtoeslag 
verder moet worden nagegaan, is er meer tijd nodig voor het afhandelen van uw 
aangifte. Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak te melden dat er sprake is 
van een overlijden zodat er meer tijd voor u gereserveerd kan worden of dat er een 
aparte afspraak gemaakt kan worden.     
 
Tot slot: alle papieren waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld inzake aan- of verkoop van een huis, studiekosten, partneralimentatie.    
 
 

 
 

Bezoek Maeslantkering op donderdag 27 februari 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, opgeven bij Jan de Vries tel. 0181- 323681 
Heel actueel, de strijd tegen het water en hoe wij in Zuid Holland hiermee omgaan. 

 
 
 
Etentje op woensdag 19 februari 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, opgeven bij Jan de Vries tel. 0181- 323681 

 
 



 
  

Koffieochtenden 
 

Met het ABO-flitsbericht van begin januari hebben we getracht zoveel mogelijk ABO 
donateurs er van op de hoogte te stellen dat de ABO-koffieochtenden met ingang 
van dit jaar zijn vervallen. 
 
De koffieochtenden in de Kooistee bestaan als sinds 2006 en werden geleid door 
Clazien Bruinsma. Door de jaren heen varieerde de opkomst, toch was er altijd 
belangstelling. Niet alleen voor de koffie, maar ook voor de invulling van zo’n 
ochtend. Een lezing, schilderen, andere crea-dingen, bloem- of kerststukjes maken, 
een bingo spelen, er was altijd een thema. Behalve elke 14-dagen was er ook een 
periode dat er op zondag openhuis was. Er werd dan gekookt en gezamenlijk 
gegeten of ging men op stap.   
 
De deelnemers werden ouder en de belangstelling/mogelijkheid nam af. Met name 
de tijdelijke verplaatsing naar Hart van Hellevoet tijdens de verbouwing van het 
buurthuis de Kooistee, was de genadeslag voor de koffieochtend. Na de terugkeer in 
de Kooistee was de animo voor deze ochtend erg afgenomen.  
Nu is de situatie zo dat Clazien wegens gezondheidsredenen genoodzaakt is, na 
jarenlang vrijwilligerswerk, te stoppen met haar 
activiteiten. Ook Annie Oogjen, die haar sinds 2018 
assisteerde, stopt met haar inzet voor ABO.  
 
Wij vinden het heel jammer om te moeten melden dat 
de koffieochtenden stoppen. Dit als gevolg van de 
samenloop van de teruglopende belangstelling en 
het wegvallen van Clazien.  
 
Vanaf deze plaats wil ABO Clazien Bruinsma en 
Annie Oogjen heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 

 
 
 
 
 

Koersbal is verhuisd 
 

De laatste koersbalmiddag in de Bremstraat is geweest op 22 januari. Vanaf februari 
2020 wordt er gespeeld in buurthuis de Klinker, Bolwerk 48, 3221 VJ Hellevoetsluis. 
Dit is het postadres, de gemakkelijkste toegang tot het gebouw is via de loopbrug 
tegenover P.A. de Genestetlaan 49.  
 
Wilt u eens zien hoe koersbal gespeeld wordt, kom dan eens kijken. Er wordt elke 14 
dagen gespeeld. De eerste speelmiddag is woensdag 5 februari, aanvang 13.30 uur. 
Of bel voor informatie naar de fam. Berkelaar 0181 77 17 35.  

 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.argoszorggroep.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fkoffie-1-600x600.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.argoszorggroep.nl%2Fevenement-genre%2Feten-en-drinken%2Fpage%2F2%2F&docid=zSrNwcdC6yItiM&tbnid=p8VG4e2hKeEkZM%3A&vet=10ahUKEwiawfHchannAhWRzMQBHS76C_QQMwijASgkMCQ..i&w=600&h=600&bih=828&biw=1684&q=afbeelding%20koffie%20drinken&ved=0ahUKEwiawfHchannAhWRzMQBHS76C_QQMwijASgkMCQ&iact=mrc&uact=8


 
 

Misschien komt u in 2020 wél in aanmerking voor huurtoeslag 
 

De inkomensgrens om huurtoeslag te krijgen is verruimd in 2020! 
- dus de kans bestaat dat u nu wel in aanmerking komt voor huurtoeslag -   

 
Tot 2020 werd er een maximale inkomensgrens gehanteerd voor de huurtoeslag. 
Met ingang van 2020 is deze harde grens vervallen en is dit een aflopende grens 
geworden.  
 
Dat betekent dat ook huishoudens met een hoger verzamelinkomen in aanmerking 
kunnen komen voor huurtoeslag. Wel is het zo, dat hoe hoger het inkomen is, hoe 
lager de huurtoeslag is, dit tot het 0-punt bereikt is.  
 
Dit punt waarop geen recht bestaat op huurtoeslag ligt  
- voor alleenstaanden in 2020 rond de € 29.500 (was in 2019 € 22.675)  
- en voor een gezamenlijk huishouden rond de € 38.700 (was in 2019 € 30.800). 
 
De bepaling van de inkomensgrens voor de zorgtoeslag is ongewijzigd, wel is de 
maximale grens wat verhoogd. De inkomensgrens voor zorgtoeslag ligt in 2020  
- voor alleenstaanden op een verzamelinkomen van € 30.481 (was in 2019 € 29.562)  
- en voor een gezamenlijk huishouden op € 38.945 (was in 2019 € 37.885)  
 
Om toeslag te krijgen mag het vermogen per 1 januari 2020 niet hoger zijn dan:  
- bij de huurtoeslag is dit voor alleenstaanden € 30.846 en voor een gezamenlijk 
huishouden is dit € 61.692. 
- bij de zorgtoeslag is dit voor alleenstaanden € 116.613 en voor een gezamenlijk  
 huishouden is dit € 147.459. 
 
De ABO-invullers kunnen u helpen bij het 
beoordelen of u in aanmerking komt voor 
toeslagen.   
 
Kijk in dit ABO-Nieuws bij het artikel “hulp 
bij belastingaangifte” hoe u een afspraak 
kunt maken en wat er nodig is aan 
papieren om uw recht op toeslag te 
kunnen laten beoordelen. Ook hier geldt: 
om toeslagen aan te kunnen vragen is een 
machtigingscode nodig van u (en als u 
een partner heeft, ook van uw partner).   
 

 
 
 

Fietsen met ABO 
De data voor 2020 zijn 14 mei, 18 juni, 16 juli, 13 augustus en 3 september. 
Alvast mooie tochten toegewenst namens ABO en u kunt zich opgeven bij            
Mart Mons tel. 06 2492 4319 



Dagje uit vrijdag 

24 april 2020 

 

DE ZAANSE SCHANS CRUISE 

                                                                                                  

 

08.30 uur Ontvangst Hart van Hellevoet met koffie/thee 

09.00 uur Vertrek vanuit Hart van Hellevoet 

10.45 uur Aankomst Alkmaar 
  Bij droog weer gelegenheid om de kaasmarkt te bezoeken  

12.00 uur Inschepen passagiersschip Amalia 

                              Een schitterende vaartocht door het Noord-Hollandse merengebied naar de Zaan en 
over de Zaan langs de beroemde ‘Zaanse Bocht’ in Wormerveer met haar prachtige 
industriële erfgoed naar de Zaanse Schans. Hier meert het schip af direct bij de (echt 
werkende!) houtzaagmolen ‘Het Jonge Schaap’ waar het gezelschap wordt 
opgewacht door de molenaar die zelf persoonlijk de rondleiding door zijn molen 
verzorgt.  

                             Aansluitend is er gelegenheid om zelfstandig de Zaanse Schans te verkennen 
op weg naar de parkeerplaats waar het gezelschap wordt opgepikt door de bus.  

                              Tijdens de reis worden lekkere broodjes en een soepje geserveerd Gedurende 
de hele tocht, zijn alle drankjes vrij (koffie, thee, fris, bier, wijn, Hollands 
gedistilleerd).  

16.30 uur Vertrek van de bus en om 18.30 uur verwachte aankomst bij Hart van 
Hellevoet. 

Aandachtspunt voor mensen die moeilijk ter been zijn. Er wordt deze dag 3 maal 
een stukje gelopen over goed pad. Van de bus naar de kaasmarkt ca. 600 meter, 
van de kaasmarkt naar de boot ca. 600 meter en aan het eind van de middag van de 
boot naar de bus ca. 1000 meter.  

De kosten voor deze dag bedragen € 59,50 
voor donateurs en € 63,00 voor niet- 
donateurs. Te betalen op de bankrekening 
van ABO, NL89 INGB 0007 1337 38. 

De cruise vaart uitsluitend voor  ABO. In 
verband met reserveren van de boot 
gelieve op te geven vóór 28 februari 2020 
bij Jan de Vries, telefoon: 0181 – 323681 of 
e-mail: abo.devries@gmail.com                              
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