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KALENDERS 2022 
 
Geen gezamenlijke activiteiten in deze bijzondere decembermaand. Maar dat betekent niet dat 

er niets voor u georganiseerd wordt. 

Deze week ontvangt u de kalender voor het jaar 2022 van de Algemene Senioren Vereniging 

Oostflakkee bij u in de brievenbus.  

KERSTFEEST 
 

Op woensdag 22 december wordt een Excellent 

Feeststol met rozijnen, krenten, hazelnoten en 

amandelspijs bij u thuisbezorgt voor de kerstviering. 

Is er ook een partner lid dan is er nog een fles wijn bij. 

Die passen dus niet in de brievenbus.  

Mocht u op deze dag niet in de gelegenheid zijn deze 

in ontvangst te nemen laat dit dan even weten:        

Leden in Oude-Tonge aan Henk Jonker via e-mail 

hljonker@hotmail.com of per telefoon 0187642032 op maandag 20 december. 

Alle overige leden via e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 

maandag 20 december 0187630098. 

 

NB De kalenders voor de leden in Nieuwe-Tonge, 

Dirksland, Herkingen, Melissant, Stellendam, 

Ouddorp en Goederede worden tegelijkertijd met de 

attentie op woensdag 22 december bij u thuisbezorgd. 

Tenzij anders afgesproken. 

OLIEBOLLEN 2021                                             

 
In dit bijzondere jaar met bijna geen gezamenlijke activiteiten wil het bestuur u voor oudejaar 

nog een aardigheidje aanbieden in de vorm van oliebollen, 

2 per lid. We vinden het leuk dat we dit na het verzorgen 

van de kerstattentie ook nog kunnen doen. 

 

De oliebollen zullen op woensdag 29 december bij u 

bezorgt worden.  Eet smakelijk en een voorspoedig en 

gezond 2022.    
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   Informatie belastingaangifte 2021       

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 op dinsdag 28 december.   

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 ontvangt u van de belastingdienst - per post - een machtigingscode. Met 

deze code kunnen wij uw aangifte invullen. 

Corona maatregelen 

Uw aangifte moet uiterlijk 1 mei 2022 ingevuld bij de belastingdienst zijn. Normaliter nemen 

wij in maart 2022 telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak om de 

aangifte in te vullen. Mocht dit in verband met coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan 

hoort u van ons hoe we dan uw aangifte gaan invullen. 

Invullen aangifte 

De belastinginvuller heeft bij het invullen nodig: 

- brief van de belastingdienst met de machtigingscode  

- BSN-nummer 

- alle brieven van de belastingdienst van 2021, ook over de huur- en zorgtoeslag 

- jaaropgave(s) van de bank 

- jaaropgave(s) SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeringen over 2021 

- correspondentie zorgverzekering (bijvoorbeeld CZ)                                                                 

-afschriften of bewijzen van giften 

- alle rekeningen van ziektekosten (denk aan vervoerskosten, dieetverklaringen, tandarts etc.)  

Bij eigen woning: 

- jaaropgave van hypotheekverstrekker 

- WOZ-beschikking van de gemeente; peildatum 1 januari 2020.  

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 zijn ongewijzigd en bedragen € 

15,--    U blijft zelf verantwoordelijk. 
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