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NIEUWJAARSRECEPTIE           

Het bestuur van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee wenst u allen 

een gezond en voorspoedig 2020 en nodigt u hierbij uit voor onze 

nieuwjaarsreceptie op donderdag 9 januari 2020 met een hapje en een drankje. 

We doen dit in de Grutterswei, Willemstraat 14, 3255BS Oude-Tonge. Van 

14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom. 

 

SPELMIDDAGEN        

Deze maand zijn er spelmiddagen op maandag 13 

en dinsdag 28 januari in de Grutterswei, 

Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge. 

U kunt er bridgen, klaverjassen, jokeren, rummikub 

spelen of andere spellen waar liefhebbers voor zijn. 

Aanvang 13.30 uur.          

Uw bijdrage in de kosten € 3,50 incl. koffie/thee.   

 

SPORTEN 

Ook in 2020 kunt u weer iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur gaan 

sporten bij Dynamic Motion, Tramweg 25, Oude-Tonge. Gezellig en goed voor 

ons lichaam. Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187643500.      

Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop.            



BINGO bij KROON 

    
Dinsdag 14 januari zijn we weer uitgenodigd voor een bingomiddag bij Colors 

at Home Kroon aan de Energiebaan 2 in Oude-Tonge.  

Aanvang 14.00 uur. De kosten € 5,00 per persoon.  Om te kunnen zorgen dat er 

voldoende tafels en stoelen zijn gaarne even aanmelden per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com of tel. 0187-630098 op donderdag 9 januari 

tussen 19.00 en 21.00 uur. 

   

U kunt ook rondkijken in de zaak. Voor eventueel vervoer kunt u contact 

opnemen met Daan de Vos tel. 06-23161148. Iedereen is welkom. 

 

WEBSITE 
                                                                                                                             

Op onze website vindt u nu ook de foto’s van 

onze kerstviering op zaterdag 21 december j.l.                           

www.asv-oostflakkee.nl 

 

BINGO 

 

Vrijdag 31 januari is er een grote bingo bij 

Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 in Oude-

Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

De kosten zijn € 7,50 met gratis koffie/thee. 

10 rondes + 1 extra ronde. 

Iedereen is welkom. 

                        
ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2019 

Onder voorbehoud: Erwtensoep en themamiddag?  

Jaarvergadering?  Datum?                                                   

Vrijdag 28 februari grote bingo. U bent van harte welkom.        

Spelmiddagen dinsdag 11 en 25 februari. Sporten iedere donderdag morgen. 

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com
http://www.asv-oostflakkee.nl/


INFORMATIE BELASTINGAANGIFTE 2019 

 
Ook dit jaar kunt u als lid van ASVO uw belastingaangifte in laten vullen door 

Henk Alblas en Addie Huizer. 

Voor wie bestemd 

De service is bestemd voor senioren van 65 jaar en ouder met een eenvoudige 

aangifte. 

Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande ca. € 40.000,-- en voor 

gehuwden/samenwoonden ca. € 55.000,--. 

Aanmelden 

Als u uw aangifte wilt laten invullen, kunt U zich aanmelden bij Herman 

Zonneveld. Dit kan per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of tel. 0187-630098 

voor 1 februari.    

Zonder machtigingscode en Burgerservicenummer (BSN) is het niet mogelijk 

om een aangifte in te laten vullen. Daarom het verzoek om bij het aanmelden 

ook uw geboortedatum en BSN nummer door te geven. 

Op basis hiervan wordt door ons bij de belastingdienst een machtiging 

aangevraagd en u ontvangt per post een machtigingscode. Met deze code kunnen 

wij uw aangifte invullen. 

Invullen aangifte 

Uw aangifte moet uiterlijk 1 mei 2020 ingevuld zijn. Begin maart nemen wij 

met iedereen, die zich aangemeld heeft, (telefonisch) contact op om een afspraak 

te maken voor het invullen van de belastingaangifte. 

De belastinginvuller heeft bij het invullen nodig: 

- brief van de belastingdienst met de machtigingscode  

- lidmaatschapsnummer ASVO 

- BSN-nummer 

- geprinte aangifte en belastingaanslag 2018 

- alle brieven van de belastingdienst van 2019, ook over de huur- en zorgtoeslag 

- jaaropgave(s) van de bank 

- jaaropgave(s) SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeringen over 2019 

- correspondentie zorgverzekering (bijvoorbeeld CZ) 

- alle rekeningen van ziektekosten (denk aan vervoerskosten, dieetverklaringen,   

  tandarts etc.) 

- afschriften of bewijzen van giften.  
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Bij eigen woning: 

- jaaropgave van 

hypotheekverstrekker 

- WOZ-beschikking van de 

gemeente; peildatum 1 januari 

2018.  

Toeslagen: 

- alle correspondentie (zoals 

beschikkingen) van zorg- en/of 

huurtoeslag. 

Voorwaarden 

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid, is opgeleid door de 

belastingservice van de ouderenbonden, maakt geen gebruik van uw DigiD code 

en heeft plicht tot geheimhouding. 

U krijgt - na het invullen - een print van de aangifte, de kosten bedragen € 15,-- 

U blijft zelf verantwoordelijk. 

 

NB Uw lidmaatschapsnummer van de ASVO staat vermeld op uw 

bankafschrijving achter: Machtiging ID   ….  

THEMAMIDDAG 

 
Op woensdag 22 januari organiseren we een themamiddag in de Grutterswei 

waarin we informatie ontvangen over mogelijkheden en voorzieningen voor 

ouderen; bijvoorbeeld over ondersteuning bij administratie en financiën. 

Eventueel cursussen over het vergroten van digitale vaardigheden en vragen 

over de WMO.  

Harmke Spoelman van Stichting ZIJN is bekend met de formulierenbrigade en 

dus bekwaam in invullen van formulieren. 

Hester Geven is beleidsadviseur maatschappelijke zaken bij de gemeente 

Goeree-Overflakkee. 

Na de inleiding door de dames kunnen we vragen stellen en 

 het hebben over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op ons 

functioneren in onze omgeving. 

Aanvang 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. 

Uw financiële bijdrage 5,00 euro inclusief koffie/thee. 

 

Als er nog tijd overblijft gaan we nog iets leuks doen. (Bingo?) 


