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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief februari 2021 
 
Aan- of afmelden tel. 06-53304125 of per e-mail: kbo.bergeijk@gmail.com  
Correspondentieadres: Molenakkers 19f 5571 LB  Bergeijk  
Bankrek.:NL58 RABO 010 63 13 630 
 

Mededeling 

Beste leden van de KBO-afdeling Bergeijk: 
 
Na 20 jaar vrijwilligerswerk voor de KBO heb ik besloten om er mee te stoppen. Nu vind ik 
het genoeg. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking, het ga jullie allen goed. 
 
Vriendelijke groeten. 
Harrie Noten 
Brouwershof 2 
5571BT Bergeijk, 
 

Nieuwe leden 
 
Dhr. Herman de Wit    De Kabouterberg 36 
Mw. Carolien de Wit-Biemans  De Kabouterberg 36 
Mw. Annie Verhees-Huijbers  Hof 53 W 67 
 
Overleden leden 

 
Dhr. Jan Daris    Burg.Aartslaan 30  26-12-2020 86 jaar 
Mw. Marie Leenders-Dierks  Hagelkruis 2   31-12-2020 95 jaar 
Mw. Rien Peeters-Lemmens  van Galenstraat 1  19-01-2021 78 jaar 
 
 

KBO afd. Bergeijk wenst alle familieleden veel sterkte toe  bij de verwerking van dit verlies. 

Data om niet te vergeten: 

Do 11 febr.  Filmmiddag  GAAT NIET DOOR  
Do 18 maart  Filmmiddag De nieuwe wildernis (is nu wel beschikbaar). 
Wo 24 maart  Jaarvergadering  

Jaarvergadering 2021 

Op woensdag 24 maart 2021 hebben we de jaarvergadering gepland. Dit wordt een extra 

feestelijke jaarvergadering. Wij hopen dat de mogelijkheid dan weer bestaat om weer 

samen te komen in de Kattendans. Hierover houden wij u op de hoogte. 
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Oplichters actief!!! 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen. Met 

name senioren worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak 

voor het coronavaccin. Als u kans ziet deze informatie onder uw leden verder te 

verspreiden, graag! Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

Wellicht heeft u het al in een van de regionale kranten gelezen. In de editie van 20 januari 

van het Eindhovens Dagblad is een interview met KBO-Brabant opgenomen.  

Waar gaat het om? 

 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is 

zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen worden 

gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor 

gevraagd. De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren 

bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald 

worden via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het 

terugbetaalt.  

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. 

 

De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 

Hoe het echt werkt: 

De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent 

voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die brief staat een 

telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken. 

 

Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 

Waar kunt u terecht?  

KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld 

worden.  

Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie.  

Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank.  

Soms kunnen zij het betaalverkeer nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de 

fraudehelpdesk: 088-7867372. 

Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het 

weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  

 

Voor ouderen en mensen met een beperking is een aparte website gemaakt,  lees meer -

> Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Edith Mostert, 

Beleidsmedewerker 

 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vilans.nl%2Fleven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt%23item22&data=04%7C01%7C%7C689c8d87f3af47d2ebc508d8bd5d0c55%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467554619341418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=51uoLrNEXEc%2BZ4qdthGjHib%2BzBYaupBF5%2B0hx47ojmA%3D&reserved=0
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Belastingaangifte over het jaar 2020 

 

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingservice om 
uw belastingaangifte GRATIS te laten invullen door FNV-deskundigen en een deskundige 
van de KBO.  
Als u van deze service gebruik wilt maken dan kunt u zich hiervoor tot 1 maart 2021 
aanmelden bij Maria Kolen, Molenakkers 19f, 5571LB Bergeijk.  
Dit is veranderd omdat Harrie Noten het stokje heeft overgedragen. De aanmelding kan 
via het aanmeldstrookje wat u vindt onder aan deze pagina. 
 
De invuldata zijn donderdag 8 april en donderdag 15 april a.s. voor leden die door FNV- 
deskundigen hun aangiften laten invullen in de Kattendans. Voor leden die door de KBO- 
deskundige hun aangiften laten invullen is er op vrijdag 16 april in de Hofstek de 
mogelijkheid of op een nader te bepalen datum en plaats in Bergeijk.  
Voor iedereen wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt, maar men moet zich wel 
aanmelden via onderstaande aanmeldstrook ook voor Riethoven, Westerhoven en 
Luyksgestel. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. de corona maatregels. 
 
Wat moet u meebrengen voor een snelle en volledige aangifte  

• Kopie van de aangifte over 2019 met de bijlagen. 

• Het aangifteblad van de belastingdienst dat u heeft ontvangen voor 2020. 

• De machtigingscode die u van de overheid heeft ontvangen om te kunnen inloggen. 

• Alle documenten die u in 2020 van de belastingdienst heeft ontvangen, zoals 

voorlopige- en definitieve aanslag, beschikkingen, voorlopige teruggave, ook van de 

zorg- en huurtoeslagen, inclusief de voorlopige beschikkingen voor 2020. 

• Belangrijke data uit 2020: wanneer samenwonen, huwelijk of overlijden heeft 

plaatsgevonden. 

• Overzicht van de gemaakte kosten met betrekking tot uw bijverdiensten. 

• Alle jaaropgaven van inkomsten over 2020 van uzelf en uw evt. partner, zoals van 

de AOW, pensioenen en uitkeringen, ook van lijfrentes.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmeldingsformulier belastingaangifte 2020  

Inleveren voor 1 maart 2021. bij Maria Kolen, Molenakkers 19f, 5571LB Bergeijk 

Ik meld me aan voor:   

Donderdag 8 april 2021 in de Kattendans door FNV.  

Donderdag 15 april 2021 in de Kattendans door FNV.  

Vrijdag 16 april 2021 in de Hofstek door KBO/ M. Kolen.  

Ik meld mij aan voor een KBO deskundige/belastinginvuller (M. Kolen) 

  

naam: ___________________________________________ 

 

adres: ___________________________________________ 

 

tel.nr. ____________________________________________ 
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Extra benodigde documenten voor belastingaangifte: 

❖ Toeslagen; Beschikkingen voor toegekende toeslagen over 2020 en 2021 

O.a.: huur en zorgtoeslagen. 

 

❖ Reiskosten 

Openbaar vervoer; 

Indien van toepassing OV-verklaring of reisverklaring van de 

werkgever.  

 

❖ Giro en 

spaarrekeningen; 

Alle rekeningen en saldi op 31-12-2020. (Ook van kinderen 

onder 18 jaar plus afschriften) 

 

❖ Beleggingen; Betaalde dividendbelasting in 2020 en de waarde van de 

aandelen op 01-01-2019. 

 

❖ Lijfrente; Polis en betaalde premies in 2020: factor A over 2019. 

 

❖ Eigen huis, 

Vakantiewoning; 

WOZ Beschikking 2020 (waarde per 01-01-2019), betaalde 

rente over 2020, schuld per 31-12-2020, eventuele 

hypotheeksplitsing in voorgaande jaren gemaakt bij aankoop 

of verkoop van uw woning, notarisrekening, verkoopprijs, 

hypotheekschuld inclusief alle bankafschriften van de 

hypotheek.  

 

❖ Alimentatie; Ontvangen en betaalde bedragen van/ aan ex partner. 

 

❖ Giften; Aantoonbare betaalde bedragen aan Kerk, instellingen etc. 

(Bankafschriften meebrengen) 

 

❖ Specifieke 

zorgkosten; 

Eigen bijdrage voor: medicijnen, orthopedische schoenen,  

kunstgebit, reiskosten naar arts/specialist, tandartskosten, 

orthodontist, alternatieve geneeskunde, verpleging in  

ziekenhuis of andere verpleeginrichting.  

 

❖ Weekendbezoek 

gehandicapten 

van 27 jaar en 

ouder; 

 

Alle dagen dat de gehandicapte in 2020 thuis was, gereden 

kilometers om de gehandicapte op te halen en te brengen. 

❖ Beroepsstudie; Kosten voor beroepsopleiding voor uzelf of uw partner. 

 

❖ Levensonderhoud 

van kinderen 

jonger dan 30 jaar; 

 

Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen waarvoor 

geen studiefinanciering of kinderbijslag genoten werd.  

Ook betaalde alimentatie aan kinderen. 

 

 


