
  

KBO Zeeland, afdeling Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis.          EXTRA NIEUWSBRIEF                         

email: secretaris@kbo-aeos.nl  Voor de website www.kbo-aeos.nl  en voor www.klantenservice@kbo-

pcob-voordeel.nl  

 

CONTRIBUTIE 2023: 

Nog niet alle contributie voor 2023 is ontvangen.  € 25,00 per persoon en € 20,00 voor het 

tweede lid van een gezin. 20% van de leden moet nog betalen.  

Overmaken op rekening NL68 INGB 0006 0242 42 van KBO afd. AEOS 

In memoriam Jo Kanters. Acht weken na het overlijden van zijn vrouw Solange is ook Jo vlak 

voor Kerstmis overleden. Wij verliezen in hem een trouw lid, die vele karweitjes (barbecue, 

fietstocht etc.) wist op te knappen. Na Solange is hij ook enige tijd bestuurslid geweest. Wij 

wensen de nabestaanden veel sterkte om ook dit verlies te dragen. 

JAAR(LEDEN)VERGADERING OP 17 JANUARI A.S. 

Alle leden worden uitgenodigd voor de ledenvergadering op 17 januari a.s. in de Hof van Eede, 

aanvang 13.30 uur. 

Om te weten hoeveel leden er komen (voor de organisatie) wordt een bijdrage van € 1,00 
verwacht op bankrekening nr NL68 INGB 0006 0242 42 ten name van de KBO afd AEOS. 

AGENDA 

1. Opening en welkom door de voorzitter. 

2. Voorstel tot handhaven van de contributie op € 25,00 per lid en voor het tweede lid uit een 

gezin € 20,00. 

3. Jaarverslag secretariaat 2022 

4. Jaarrekening 2022 met het advies van de commissie van onderzoek. 

5. Begroting 2023 

6. Benoeming kascommissie: De kascommissie voor onderzoek van de rekening bestond uit 

de heer F.Blaeke (2x) en Mevrouw M.Jongmans. Deze laatste was door het bestuur 

benoemd. Wij adviseren U een nieuwe kascommissie te benoemen. 

7. Uitslag fiets-fotozoektocht 2022 

8. Rondvraag 

9. Sluiting met optreden van het komisch duo  De Freesia’s 

LEDENVERLOOP 2022: 

Aantal leden op 1 januari: 210. Overleden zijn 11 leden en 14 leden zegden hun lidmaatschap op. 
In 2022 kregen we 17 nieuwe leden en de eerste week van 2023: 5 leden, waardoor we nu 205 
leden hebben. 
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Z.O.Z. 

NIEUWS OVER BELASTINGEN 2023. 

1. Er blijkt dat ongeveer 10 % van de mensen die recht hebben op ZORGTOESLAG en 

HUURTOESLAG dit NIET aanvragen. Wanneer kunt u zorgtoeslag krijgen? 

a. U bent ouder dan 18 jaar 

b. U heeft een Nederlandse zorgverzekering 

c. Het gezamenlijk inkomen niet te hoog (alleenstaand € 38250 samenwonend € 48224) 

d. U heeft Nederlandse Nationaliteit of verblijfsvergunning. 

e. Uw gezamenlijk vermogen is max. (alleenstaand € 127582 samenwonend € 161329) 

Wanneer kunt u huurtoeslag krijgen? 

a. U bent ouder dan 18 jaar 

b. U huurt een zelfstandige woonruimte 

c. U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres 

d. U heeft de Nederlandse Nationaliteit of verblijfsvergunning 

e. U verdient maximaal (alleenstaand € 32500, samenwonend € 63494) 

f. Uw vermogen is max. (alleenstaand €31747, samenwonend € 63494) 

g. De huurprijs mag maximaal € 808,06 zijn. 

2. Toeslagen voor 2022 kunnen nog tot 1-9-2023 aangevraagd worden. 

3. Toeslagen aanvragen is bij de overheid GRATIS.  Pas op, bedrijven vragen een vergoeding. 

4. De papieren acceptgiro, aangehecht aan een factuur,  wordt per 01-06-2023 niet meer 

geaccepteerd. De handmatig ingevulde bankopdracht kan nog wel, maar moet wel extra 

betaald worden. Bij ABN-AMRO betaalt u € 1,50 per opdracht. Bij de Rabobank kost dat € 

3,50 per opdracht. 

5. Om in te loggen bij DIGID, mijn overheid, mijn belastingdienst enz. is een extra gegeven 

nodig, nl. een code via de smartphone. Als u die niet hebt kan het ook met een vast 

nummer. 

6. Bij de belasting kan evt. een betalingsregeling aangevraagd worden. (als u niet meteen kan 

betalen.) Dit kan nu ook digitaal (met computer) geregeld worden. 

Meer informatie: Wilfried Staelens wstaelens@gmail.com 0633850805 

 

Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen 

voor de activiteiten. 
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