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Van de bestuurstafel … 
Belastingservice 

Deze maand  krijgen velen van u weer de jaarlijkse blauwe envelop met het verzoek om Belastingaangifte 
te doen over het jaar 2022.  
Ook in 2023 staan wij weer voor u klaar om u te helpen met de Belastingaangifte. Niet alleen voor de 
Belastingaangifte maar ook voor het aanvragen of bijstellen van de huurtoeslag en zorgtoeslag.  
Per aangifte wordt €. 10,00 in rekening gebracht. Hiervan worden de onkosten van de invullers betaald. 

De bestaande klanten krijgen nog een brief van de belastinginvuller met daarin een lijstje van zaken die 
nodig zijn om de aangifte te kunnen verzorgen. Het team bestaat uit de heren Jan Harskamp, Alex 
Hazeleger, Henk Kamp, Nico Molijn, Paul Reijenga en Peter Voerman. 
Als u voor het eerst gebruik wilt maken van deze Belastingservice kunt u bellen met de coördinator  
J. Harskamp, telefoonnummer 033-2863461 of mailen naar: JHarskamp1993@kpnmail.nl . 
Hij verwijst u dan naar één van  bovengenoemde heren. 

mailto:info@seniorenbelangen.net
http://www.seniorenbelangen.net/
mailto:a.j.v.riet@ziggo.nl
mailto:g.j.grotentraast@xmsnet.nl
mailto:JHarskamp1993@kpnmail.nl


 

 
Nieuwsbrief Senioren Belangen februari 2023 Pagina 2 

 

Verslagen van bijeenkomsten / activiteiten 
Nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari 

Na een gedwongen pauze van 2 jaar 
vanwege de coronamaatregelen 
konden we elkaar op vrijdag 6 januari 
eindelijke weer op ouderwetse wijze 
een voorspoedig en gezond nieuwjaar 
toewensen.  
De opkomst was iets lager dan we 
gewend waren. Misschien was dit ook 
een gevolg van het bericht in de vorige 
nieuwsbrief. waarin stond dat we bij 

een grote opkomst niet konden garanderen dat er voor iedereen een zitplaats beschikbaar zou zijn. 
Daarom had het bestuur  een aantal sta-tafels geregeld. Deze waren nu echter niet nodig; de ca. 80 
bezoekers konden allen prima zitten en het bleef nog lang gezellig! 

De dames van de activiteitencommissie, ondersteund door een 
aantal vrijwilligers, hadden weer voor diverse lekkere hapjes 
gezorgd en aan de bar kon men terecht voor een glaasje wijn, een 
advocaatje met slagroom of een ander drankje.  

Voorzitter Frits Velker memoreerde in zijn toespraak dat Senioren 
Belangen terug kan kijken op een succesvol jaar. Hij roemt de 
prettige samenwerking in het bestuur en de betrokkenheid van de 

leden. Dit komt uitdrukking in een 
groeiende belangstelling voor de 
georganiseerde activiteiten. 

Ook voor het komende jaar staan er weer diverse leuke en interessante 
activiteiten op het programma.  
Frits wijst ook op het belang van dienstverlening aan de leden, zoals 
bijvoorbeeld de belastingservice. Het ‘belastingteam’ is recent weer 
aangevuld met 2 nieuwe krachten. 

Inherent aan een seniorenvereniging als Senioren Belangen is dat er jaarlijks 
leden ontvallen. Ondanks de coronaperikelen is de daling van het ledental in 
de afgelopen jaren gelukkig beperkt gebleven. Om ook op wat langere termijn 
een bloeiende vereniging in stand te kunnen houden is het echter 
noodzakelijk dat er ook voldoende aanwas is van nieuwe leden. Voorzitter 
Velker doet daarom een beroep op de leden om in hun omgeving, familie of 
kennissenkring mensen enthousiast te maken voor het lidmaatschap van 
Senioren Belangen. 

Komende activiteiten Senioren Belangen 
Algemene Ledenvergadering 24 februari 

Op 24 februari vindt de Algemene Ledevergadering plaats in mfc De Schans te Woudenberg.  
De vergadering begint om 14.30 uur. De uitnodiging voor deze vergadering en de agenda is voor  leden 
van Senioren Belangen te vinden op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief. 

Na afloop van de vergadering kunt u een expositie bekijken van door leden ingebrachte oude 
schoolboekjes , lesboekjes, leesboekjes, liederenboekjes, gedichten, plaatjesalbums, jeugdboeken enz.  
Voor velen van u zal dit vermoedelijk nostalgische herinneringen oproepen. 
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Lokaal nieuws 
Wees loyaal, koop lokaal! 

Overzicht Voordeel leveranciers 
Actuele lijst van winkeliers (in alfabetische volgorde) waar leden van Senioren Belangen voordeel kunnen 
krijgen. Voor detail informatie kijk op https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel  
 

Boetiek Miss Janet,  
Dorpsstraat 144, Scherpenzeel 

Bouwmeester Textiel en Woning-
inrichting, Laagerfseweg 66 

Brouwer Woudenberg,  
Koningin Emmaweg 1, Woudenberg 

Clark ́s Haarmode,  
Dorpsstraat 55, Woudenberg 

Corné Optiek,  
Schoutstraat 2, Woudenberg 

DA Drogisterij & Parfumerie,  
Voorstraat 10A, Woudenberg 

DEG financiële dienstverlening,  
Maarsbergseweg 2, Woudenberg 

DA Drogisterij & Parfumerie Soap 
en Spices, Dorpsstraat 171, S’zeel 

Eerenbeemt Makelaardij  
Dorpsstraat 1, Woudenberg 

Eyecare Kaasschieter Brillen & 
Hoor-toestellen, Dorpsstraat 258, 
Scherpenzeel  

Fleur en Flora Bloemen,  
Voorstraat 21, Woudenberg 

Hoor en Zie,  
De Nieuwe Poort 6, Woudenberg 

Joop van Voorthuizen Fietsen, 
Barneveldsestraat 13, Renswoude 

Kluswijs van Elst,  
Holleweg 12, Scherpenzeel 

Natuurlijk Bloemen,  
Stationsweg-West 1, Woudenberg 

Paul van Rossum Adviesburau  
voor senioren. 

Primera Van Walsem,  
Dorpsstraat 245, Scherpenzeel 

Tessa’s Dierenspeciaalzaak, 
Dorpsstraat 151, Scherpenzeel 

Tweewielercentrum Jac. den Boer,  
Dorpsstraat 213-215, Scherpenzeel 

 
 

 

 

Opmerking: 
Alle aanbiedingen gelden alleen op vooraf vertoon van de ledenpas van Senioren Belangen. U kunt dus niet achteraf 
rechten doen gelden. Voor details en voorwaarden van de aangegeven aanbiedingen kijk op onze website bij 
https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel of bel voor informatie met een van onze bestuursleden. 
 

Deze maand voor het voetlicht:  

Tweewielercentrum Jac. den Boer 

Als u als lid van Senioren Belangen bij tweewielercentrum Jac. den Boer 
in Scherpenzeel een nieuwe fiets of e-bike aanschaft krijgt u een fietstas 
van €50,- cadeau of u kiest voor een onderhoudsbeurt voor de fiets van 
€ 50,-. U kan dit zelf bepalen. De inruilkorting voor uw oude fiets blijft 
natuurlijk gewoon bestaan 

Jac. den Boer is een middelgrote tweewielerzaak en kan de meest 
bekende(elektrische) fiets- en bromfietsmerken leveren. 

Deze tweewielers zijn in diverse uitvoeringen in de showroom te bewonderen en eventueel uit te 
proberen. U kunt daarbij natuurlijk advies krijgen, zodat u een (eventuele) tevreden aankoop kunt doen. 
Ook is er een ruime sortering, (jong) gebruikte fietsen.  
Kijk eens op de website voor het assortiment, aanbiedingen en/of het maken van een afspraak. 
Tweewielercentrum   Jac. den Boer, Dorpsstraat 213-215, Scherpenzeel. 

Tips en (wetensw)aardigheden 
Sta-tafels huren 

Heeft u of iemand in uw kennissenkring iets te vieren, een buurtfeestje, een familiebijeenkomst of een 
andere bijeenkomst met veel personen, maar u heeft hiervoor onvoldoende zitplaatsen beschikbaar?  
In dat geval heeft Senioren Belangen de oplossing voor uw probleem. Sinds kort beschikken wij namelijk 
over 6 fraaie en degelijke sta-tafels.  Deze kunt u huren voor slechts € 5,= per tafel per dag. Wel zelf halen 
en terugbrengen!  Nadere informatie bij Frits Velker, email:  gkovelker@xmsnet.nl  of tel. 033 286 7078. 

https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel
https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel
mailto:info@seniorenbelangen.net
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Rijbewijskeuringen CBR in Scherpenzeel 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of 
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden 
een arts moet bezoeken van het CBR. 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Het Huis in de Wei op vrijdag 3 februari, 
vrijdag 10 maart en vrijdag 7 april medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,=. Voor het rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs €70,=. 

Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via de website van RegelZorg: www.regelzorg.nl  of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 

De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden. 
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via 
DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste 
gemeenten of via RegelZorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát 
moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het 
CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg. 

Noot van de redactie: U kunt ook uw eigen huisarts of een andere lokale huisarts vragen het 
keuringsverslag in te vullen. Vaak is dit goedkoper, u bent vrijer in de keuze van locatie en datum en 
mogelijk bespaart u reiskosten! (NB.: voor een ‘groot’ rijbewijs mag u niet naar de eigen huisarts!) 

Voor u gelezen … 

Alternatieven voor een Levenstestament en een gewoon testament (Deel 3) 

Bron: Geld & Recht Plusonline  Gepubliceerd 21 april 2022  Bijgewerkt 19 september 2022     Auteur: José Mast     Getty Images 

De voorgaande afleveringen gingen over het Levenstestament 
en het gewone testament en de verschillen hiertussen. Veel 
zaken kunt u ook op een andere manier regelen, bijvoorbeeld: 

Bankvolmacht 
Wilt u iemand aanwijzen die uw bankzaken regelt, dan kunt u 
dat ook met de bank regelen. Meestal is dat gratis, maar een 
extra betaalpas aanvragen kan wel geld kosten. Vraag de bank 
welke procedure u daarvoor moet volgen. 
De bank controleert alleen óf de gevolmachtigde bevoegd is om een betaling te doen vanaf een bepaalde 
rekening. Wilt u er zeker van zijn dat er alleen betalingen worden gedaan waar u achter staat, dan kunt u 
dat laten controleren door een tweede volmachtgever of toezichthouder. Daarvoor moet u naar de 
notaris. 

Algemene volmacht 
Met een algemene volmacht mag een gevolmachtigde nog veel meer dan alleen bankzaken regelen. U 
kunt in een algemene volmacht ook bepalen dat de gevolmachtigde uw huis mag verkopen, uw 
beleggingsrekening mag beheren en schenkingen mag doen bijvoorbeeld. U mag een algemene volmacht 
zelf opstellen en ondertekenen, maar officiële instanties willen graag de garantie dat iemand 
wilsbekwaam was bij het opstellen van de volmacht. U kunt een volmacht daarom het beste bij een 
notaris opstellen. 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Bewind 
Als u zelf geen gevolmachtigde aanwijst in een levenstestament of in een volmacht die u regelt bij de 
bank, dan kan er een moment komen dat de kantonrechter een bewindvoerder moet aanwijzen. Dat kan 
gebeuren als u zelf uw zaken niet meer kunt regelen. Veel mensen vinden het niet zo prettig om hiervoor 
naar de rechtbank te moeten. Voor de aanvraag betaalt u griffierechten (€85 in 2021). 

Bespreken met de dokter 
Een arts is de eerste aangewezen persoon om mee te praten over behandelingen die u wel of niet wilt en 
hoe u denkt over uw levenseinde. Dat vergroot de kans dat uw wensen worden ingewilligd. 

Partner of kind laten vertegenwoordigen 
Als u niet meer zelf kunt beslissen over medische zaken, dan mag een partner of kind u 
vertegenwoordigen. Hij of zij is dan de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is geen verklaring nodig. 

Mentorschap 
Kunt u zelf blijvend geen medische beslissingen meer nemen en niet uw eigen verzorging regelen, en is er 
geen wettelijke vertegenwoordiger? En hebt u ook niemand aangewezen in een levenstestament? Dan is 
er een mentor nodig. De kantonrechter kan een mentor benoemen. Vaak gebeurt dat tegelijk met het 
aanvragen van bewind. De kosten blijven dan gelijk. 

Niet-notarieel levenstestament 
Een levenstestament kunt u ook zonder notaris opstellen. Via internet kunt u hiervoor modellen vinden 
die u kunt invullen en ondertekenen. Als de tekst juridisch goed is geformuleerd, is een niet-notarieel 
levenstestament ook rechtsgeldig. Het nadeel is dat u hierbij geen advies krijgt van een notaris en dat het 
levenstestament niet wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. Ook is het niet 
voldoende voor de bank en voor het verkopen van een woning. 

Alternatieven voor een testament 

Een testament is noodzakelijk om af te wijken van het wettelijk erfrecht en om een executeur te 

benoemen. Maar een testament is niet verplicht en er zijn alternatieven: 

Wettelijk erfrecht 
Het wettelijk erfrecht regelt tot in detail wie uw erfgenamen zijn. Als u getrouwd bent of een 
geregistreerd partnerschap hebt, is de langstlevende goed beschermd. Hij of zij krijgt de beschikking over 
de hele nalatenschap; de kinderen komen pas na zijn of haar overlijden aan de beurt. Is dat hoe u het wilt 
en hebt u geen kinderen uit een eerder huwelijk of stiefkinderen, dan kunt u ook zonder testament. 

Codicil 
In een codicil kunt u wensen vastleggen rondom de uitvaart. Ook kunt u bepaalde bezittingen toewijzen 
aan bepaalde personen. Een codicil moet handgeschreven en gedateerd zijn. Voor een codicil hoeft u 
geen (notaris)kosten te maken, maar u hebt ook geen zekerheid dat het op tijd wordt gevonden. ▪ 

Op www.notaris.nl is een gratis checklist te vinden voor zowel het testament als het levenstestament. 
 

Omgaan met de digitale erfenis 

Bron: PlusOnline 20-10-2022  Gepubliceerd 18 oktober 2022     Auteur:  Alex Wit    Getty Images 

E-mail, internetbankieren, DigiD, Facebook en nog veel meer zaken horen bij de digitale boedel. Hoe regel 
je deze digitale erfenis voor en na een overlijden? 

Goede voorbereiding is het halve werk, want voor de 
nabestaanden is het dan veel makkelijker om je digitale 
nalatenschap af te handelen. Zo’n digitaal testament 
houdt in dat je al je accounts met toegangsgegevens (zie 
kader Checklist) ergens vastlegt, zodat een aangewezen 
vertrouwenspersoon deze gegevens later kan gebruiken 
om je digitale nalatenschap af te handelen. 

http://www.notaris.nl/
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Neem ook de inloggegevens mee van je computer, tablet en smartphone. Anders wordt het heel lastig om 
daarop binnen te komen. 

Als je specifieke wensen voor bepaalde accounts hebt, geef dan aan wat je ermee wilt laten doen. 
Bijvoorbeeld op Facebook is het mogelijk om je persoonlijke pagina om te laten zetten in een 
herdenkingspagina. Vermeld ook wat er moet gebeuren met bestanden – zoals foto’s en documenten – 
op je computer, mobiele apparaten en eventueel in de cloud op internet. 

Online kluis 
Het goedkoopste digitale testament is een vel papier met al je accountgegevens, dat je goed opbergt bij 
jezelf thuis of geeft aan iemand die je vertrouwt. Een andere mogelijkheid is het digitaal aan te pakken. Je 
zet daarvoor je gegevens in een met een wachtwoord beveiligd Excel- of Word-bestand op een USB-stick. 
Vervolgens geef je de USB-stick en het wachtwoord aan degene die je digitale nalatenschap later moet 
afhandelen. Een variant hierop is een wachtwoordmanager op internet gebruiken voor het bewaren van 
je gegevens. Dit is een online kluis bewaakt met een sterk wachtwoord. 

Je kunt er ook voor kiezen je volledige nalatenschap officieel te regelen in een testament bij een notaris. 
Dit kost zo’n € 600 maar je weet dan zeker dat alles goed geregeld is voor later. Je krijgt hierbij de 
mogelijkheid om de gegevens van je digitale nalatenschap bij de notaris in een kluis te laten bewaren. Een 
goedkopere optie is een online kluis bij www.nederlandsenotariskluis.nl voor € 4,95 per maand. Je kunt je 
wachtwoorden dan ook tussentijds zelf aanpassen. Na je overlijden krijgt een aangewezen vertrouwens-
persoon toegang tot de kluis. 

Niks vastgelegd? 
Wat als je als nabestaande te maken krijgt met een digitale nalatenschap zonder dat er iets vastgelegd is? 
Zonder inloggegevens wordt het lastig alles snel af te handelen. Gelukkig zijn er voor financiële en 
overheidsaccounts duidelijke procedures bij overlijden. Hoe je precies moet handelen, lees je vaak op de 
website van de bank, verzekeringsmaatschappij of ander bedrijf door te zoeken op ‘overlijden’. Bij het 
regelen hiervan worden standaard digitale accounts tijdelijk overgedragen of opgeheven. 
DigiD is de overheidssleutel tot veel websites en diensten. Na overlijden vervalt de DigiD niet direct, maar 
mag desondanks niet gebruikt worden door nabestaanden. Daarvoor moet je van tevoren gemachtigd 
zijn. Om te weten te komen wat er geregeld moet worden en hoe je dat doet, zoek je 
op www.rijksoverheid.nl of www.belastingdienst.nl op ‘overlijden’. 

Professionele hulp 
Het grootste probleem voor nabestaanden is vaak toegang krijgen tot computers, tablets en 
smartphones. Bewaarde e-mails en andere digitale documenten, zoals facturen, kunnen je hierbij helpen. 
Bij een pc kun je zonder account toch nog toegang krijgen. Daarvoor heb je een tweede computer nodig 
die contact maakt met de harde schijf van die pc. Je omzeilt dan het Windows-account. Dit is wel een 
klusje voor een gevorderde computergebruiker. 
Dit werkt niet bij een smartphone of tablet. Als je die wilt ontgrendelen, moet je de professionele hulp 
inschakelen van bedrijven als www.digitallifelegacy.nl of www.i-finish.nl/digitale-nazorg. 

Bij sociale media is het gelukkig niet direct nodig om als nabestaande de inloggegevens te hebben. De 
meeste sociale media hebben een procedure voor het aanpassen of beëindigen van een account na 
overlijden. Je hebt hierbij wel altijd een overlijdensakte nodig. 

Checklist 

 Van welke e-mailservice(s) maak je gebruik? (Hotmail, Gmail etc.) 

 Welke financiële zaken regel je digitaal? (Internetbankieren, verzekeringen etc.) 

 Welke overheidszaken regel je digitaal? (MijnOverheid, gemeente etc.) 

 Welke digitale streamingsabonnementen heb je? (Netflix, Spotify etc.) 

 Nog meer digitale abonnementen? (Krant, tijdschriften, supermarkt etc.) 

 Waar sla je digitale bestanden op? (iCloud, DropBox etc.) 

 Welke sociale media gebruik je? (Facebook, Instagram etc.) 

 Welke apparaten gebruik je en hoe log je in? (Pc, tablet, laptop, mobieltje etc.) 

http://www.nederlandsenotaris/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.digitallifelegacy.nl/
http://www.i-finish.nl/digitale-nazorg
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Belastingvrij schenken in 2023: hoe werkt dat? 

Bron: PlusOnline  Geld & Recht           Gepubliceerd 21 september 2007      Bijgewerkt 13 januari 2023  
Beeld  Getty Images 

Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen geld schenken. 
Hoeveel mag ik geven? Wat gaat de fiscus doen? 
Als u geld schenkt, pikt de Belastingdienst een graantje 
mee. Maar door slim gebruik te maken van de vrijstellingen, 
hoeft u geen of minder schenkbelasting hoeft te betalen. 

Hoeveel mag ik schenken? 
Zoveel als u wilt uiteraard. Maar slechts een beperkt bedrag 
mag u onbelast schenken. Over de rest betaalt u belasting. 
Hoeveel, dat hangt van de situatie af. 

Belastingvrije schenkingen aan eigen kinderen 
U mag  in 2023 maximaal € 6.035 per jaar belastingvrij schenken. Voor tussen 18 en 40 jaar kunt u dat 
bedrag eenmalig laten verhogen tot € 28.947. Het is ook goed als uw kind ouder is dan 40, maar diens 
echtgenoot/geregisteerd partner nog wel tussen de 18 en 40 is. 

Is het geld bedoeld voor de financiering van een dure studie, dan is de eenmalige vrijstelling nog hoger: 
€ 60.298  
Is het geld bedoeld voor de eigen woning? Dan kon u tot vorig jaar gebruik van maken van Jubelton, maar 
deze mogelijkheid is sterk teruggebracht naar € 28.947. Het bijzondere aan deze vrijstelling is dat deze 
niet alleen geldt voor eigen kinderen, maar voor iedereen, mits de ontvanger tussen de 18 e 40 jaar is. 
Deze mogelijkheid wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf volgend jaar (2024) verder teruggeschroefd. 

Als u gebruik wil maken van één van deze eenmalige ruime vrijstellingen moet u wel zorgen dat het 
verzoek tot ophoging doet op uw aangifte, anders wordt de gift alsnog belast.  Schenkt  u meer dan de 
vrijstelling? Dan wordt dat belast met schenkbelasting die kan oplopen tot 40 procent. De precieze 
tarieven vindt u hieronder. 

Belastingvrije schenkingen aan andere personen 
Alle andere personen (echtgenoot, kleinkinderen, vrienden etc.) mag u maximaal € 2.418 per jaar 
belastingvrij schenken. Zodra uw schenking de vrijstelling ontstijgt, wordt alleen het meerdere belast. 

Goede doelen zijn onder voorwaarden geheel vrijgesteld, meer daarover leest u up de site van de 
Belastingdienst. 

Hoeveel schenkbelasting moet ik betalen? 
De tarieven voor schenkbelasting zijn onder meer afhankelijk van de hoogte van de schenking en de 
relatie met de ontvanger. Naarmate de krijger 'verder van u af' staat, is er meer belasting verschuldigd. 

Tariefgroep 

  Waarde van de schenking Percentage 

I    eigen (pleeg)kinderen en   echtgenoot of 
     geregistreerd partner  

van € 0 tot en met € 138.641 10% 

€ 138.642 en hoger 20% 

Ia  (achter)kleinkinderen 
van € 0 tot en met € 138.641 18% 

€ 138.642 en hoger 36% 

II   overigen 
van € 0 tot en met € 138.641 30% 

€ 138.642 en hoger 40% 

  

Als u precies wilt berekenen hoeveel u kwijt bent aan schenkingsrecht, kunt u het ook uitrekenen met de 
calculator van de Belastingdienst:   Rekenhulp Schenkbelasting 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/moeten-goede-doelen-schenkbelasting-betalen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/moeten-goede-doelen-schenkbelasting-betalen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/rekenhulp_schenkbelasting
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Hoe doe ik aangifte? 
Als uw schenking de vrijstelling overstijgt, en u moet dus schenkbelasting gaan betalen, dan moet u 
aangifte doen van de schenking. 
Aangifteformulieren vraagt u aan via MijnBelastingdienst.nl. De aangifte moet ingediend voor 1 maart in 
het jaar nadat u de schenking hebt gedaan. De aangifte hoeft alleen gedaan te worden, als u ook 
daadwerkelijk meer gaat schenken dan de vrijsteling, óf als u gebruik wilt maken van de eenmalige 
vrijstelling  voor kinderen tussen 18 en 40. 
Let op:  U moet laten weten dat u beroep doet op de verruimde eenmalige vrijstelling, anders wordt de 
schenking alsnog belast. 

De gevolgen van de schenking 
Als de schenking wat groter is, dan verandert dit vermogensposities, zowel bij de krijger als de schenker. 
De schenker raakt geld kwijt, wat doorgaans betekent: minder belasting betalen. Goed nieuws dus. Maar 
de krijger kan rechten kwijtraken op uitkeringen en toeslagen door een hoger vermogen. Let daar goed op 
bij het doen van een schenking. 

Nieuws en activiteiten van andere lokale 
verenigingen / organisaties 
Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel 

Woensdagavond 8 februari is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café. Deze avond hebben wij 
Christa Reinhoudt te gast. Zij kreeg op haar 47e de diagnose dementie. Saskia Danen (belangenbehartiger 
van Alzheimer Nederland) interviewt Christa en samen geven zij ons een inkijkje hoe het voor Christa is 
om te leven met deze diagnose. 
Locatie: Cultuurhuis Woudenberg, Dorpsstraat 40, 3931 EH Woudenberg. 
De avond start om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Einde: 21:00 uur 
De toegang is gratis en aanmelden niet nodig. 
Meer informatie nodig?  
Stuur een email naar: ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers.nl  of bel naar: 06 41 51 44 97 
 

Samen op Zondag (Coalitie Erbij Woudenberg) 

Elke tweede zondagmiddag van de maand is er een gezellige activiteit voor iedereen die het leuk vindt om 
anderen te ontmoeten, onder de naam van 'Samen op Zondag'. 
Tijd: 14.30 uur Plaats: Het Cultuurhuis in Woudenberg  Toegang:  € 3,00. 
Voor meer informatie zie de website van Coalitie Erbij Woudenberg: www.coalitieerbijwoudenberg.nl . 
 

Inloopspreekuur en interactieve informatiebijeenkomsten OV 

In Woudenberg 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik 
van het OV-inloopspreekuur.  
Wanneer: vrijdag 3 februari 2023 
Waar:  Cultuurhuis Woudenberg, Dorpsstraat 40, Woudenberg 
Tijd:  14.00 tot 15.30 uur 
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de 

OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is bereikbaar op maandag 
t/m donderdagochtend van  9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 033 – 208 23 80.    
In Scherpenzeel 
Inwoners van gemeenten in de provincie  Gelderland  kunnen ook deelnemen aan 
Interactieve online informatiebijeenkomsten. In een klein groepje legt een OV-
ambassadeur u stapsgewijs uit welk abonnement het beste bij u past, of hoe u 
bijvoorbeeld een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken.   

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
mailto:ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers.nl
http://www.coalitieerbijwoudenberg.nl/
https://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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De eerstvolgende interactieve bijeenkomsten vinden plaats op:   

 Woensdag 8 februari 2022 

 Dinsdag 4 april 2022 
Alle bijeenkomsten starten om 13:30 uur en duren maximaal een uur. Deelname hieraan is gratis. 
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl, of te 
bellen naar 038 45 40 130. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode waarmee u op een telefoon, tablet of 
computer (met camera en microfoon) kunt inloggen. Mocht u het lastig vinden om in te loggen, dan 
kunnen OV-ambassadeurs u hier telefonisch bij helpen.  
Na afloop van de bijeenkomst is er een mogelijkheid om een vervolgafspraak of een proefreisje met een 
OV-ambassadeur in te plannen. Zo kunt u goed voorbereid op pad.  

Ledennieuws 
Maand december 2022 

Aanmelding nieuwe leden: 
-  De heer H. Bochem, Hovenierslaan 24, Scherpenzeel 
-   Mevrouw G. Bochem, Hovenierslaan 24, Scherpenzeel 
-   Mevrouw G. van Ginkel-v.d.Haar, Beukenlaan 26, Scherpenzeel 

Opzegging lidmaatschap: 
-  Mevrouw H. v.d. Berg-van Harten, Vijverlaan 2, Scherpenzeel 
-  De heer H. Boer, Paulus Potterlaan 7, Scherpenzeel 
-  Mevrouw W. Boer, Paulus Potterlaan 7, Scherpenzeel 
-  De heer D.C. van Egdom, Krommestuk 19, Scherpenzeel 
-  Mevrouw G. van Egdom, Krommestuk 19, Scherpenzeel 
-  Mevrouw R. Verheijen, Ooievaarshorsterweg 1 A, Leusden 
-  Mevrouw E. Voogt-van Ginkel, Stationsweg 408, Scherpenzeel 
-  Mevrouw C. de Wild-Koek, Heuvelskamp 27, Scherpenzeel 

Overleden leden: 
-  De heer A.C. Bouwmeester, Geeresteinselaan 15, Woudenberg 
-  Mevrouw J. Hendrikse-de Lang, De Nieuwe Poort 42, Woudenberg 
-  Mevrouw Kolfschoten-den Hartog, Prins Bernhardstraat 21, Woudenberg 
-  Mevrouw H.Olijslager, Prinses  Beatrixstraat 15, Woudenberg 

Het aantal leden per 1 januari 2023:  515. Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u bellen met Jan 
Harskamp op 033 286 3461 of u kunt zich aanmelden via  www.seniorenbelangen.net   

Uit de Oude Doos …. 
door Gerrit Grotentraast 

1927, Jaar der Techniek 

In het Nieuwsblad van het Noorden van 7 januari 1928 wordt het jaar 1927 het ‘Jaar der Techniek’ 
genoemd. Onder andere  de ontwikkelingen op het gebied van landbouw (voedselvoorziening), 
energiewinning (olie uit bruinkool), techniek (stoomturbines), draadloze communicatietechnieken 
(telefonie/telegrafie), vervoer (auto, luchtschepen, vliegtuigen) worden in het artikel genoemd.  
Bijna 100 jaar later moeten we echter vaststellen dat de ontwikkelingen op al deze gebieden weliswaar in 
een racend tempo zijn doorgegaan, maar dat de problemen van een eeuw geleden daarmee nog niet zijn 
opgelost. Ook in 1928 waren er reeds zorgen over de toename van de wereldbevolking, de stijgende 
behoefte aan grondstoffen, de voedselvoorziening en ook over de afhankelijkheid van energie (benzine) 
uit het buitenland!  Dus weinig nieuws onder de zon!  Op het gebied van vervoer en communicatie zijn de 
ontwikkelingen sinds 1927 ook met sprongen vooruit gegaan. Helaas heeft dit ook gezorgd voor nieuwe  
problemen  zoals o.a. klimaat, stikstof, veiligheid/kwetsbaarheid van digitale systemen/ - netwerken.  

mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
http://www.seniorenbelangen.net/
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Nieuwsblad van het Noorden  7 januari 1928 

Activiteiten-agenda Senioren Belangen 
 

2023 
24 februari Alg. Ledenvergadering  
31 maart presentatie van de dagreis en de 5-daagse reis 
21 april presentatie over Johannes Vermeer 
11 mei Dagreis  
19 mei presentatie Valpreventie 
9 en 16 juni Warm- en koudbuffet 
21 juli  Fietstocht 
21/25 augustus 5-daagse reis 
15 en 22 sept. Chinees buffet 
27 oktober creatieve middag: Herfststukje maken 
17-november Muziekmiddag met De Golden Oldies 
8 en 15 december Winterkostbuffet 

Tip: Schrijf de datums van deze activiteiten in uw agenda! 
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Bijlage bij Nieuwsbrief 02, februari 2023 van Senioren Belangen 

 

 

 

 

Uitnodiging Ledenvergadering          

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Ledenvergadering van ‘Senioren Belangen’, 
welke gehouden zal worden op vrijdag 24 februari 2023 in mfc De Schans aan de 
Schans te Woudenberg. De vergadering begint om 14.30 uur.  

AGENDA   

1. Opening door voorzitter Frits Velker 

2. Mededelingen  

3. Notulen Ledenvergadering februari 2022  bijlage 1 (* zie voetnoot ) 

4. Bestuur 
Ingevolge het opgestelde schema zijn aftredend: 
G.J.(Gerrit) Grotentraast en  A.(Ada) Bontekoning  
Beiden stellen zich herkiesbaar.    

5. Financieel verslag 2022  bijlage 2 (* zie voetnoot ) 

6. Verslag financiële commissie  bijlage 3 (* zie voetnoot) 

7. Benoeming financiële commissie 2023 

8. Begroting 2023  bijlage 4 (* zie voetnoot ) 

9. Jaarverslag 2022  bijlage 5 (* zie voetnoot ) 

10. Activiteiten 2023 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

*)  De notulen en het jaarverslag 2022 zijn te lezen op de website: www.seniorenbelangen.net . 

Op verzoek (info@seniorenbelangen.net) kunnen deze stukken, alsook het financieel verslag 

2022 en de begroting 2023 per e-mail worden toegezonden. Degenen die een papieren versie van 

de notulen, het jaarverslag, het financieel verslag en/of de begroting willen ontvangen, kunnen dit 

telefonisch aan de secretaris kenbaar maken (033 277 2289).  

Ter vergadering liggen ook enkele exemplaren van deze stukken ter inzage. 

 

mailto:info@seniorenbelangen.net

