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OLIEBOLLEN 2020
Aan de hand van de reacties mogen we concluderen
dat ook de oliebollen actie een succes geworden is.
Gebakken door bakkerij Voordijk en met
medewerking van onze sponsor Coop van den
Houten hebben we met 26 bestuursleden en overige
vrijwilligers u van oliebollen voorzien. Iedereen
bedankt voor deze hulp die ook nog betrekking
heeft op de 2 andere bezorgrondes in december. Als
waardering hebben zij dan ook een kerstpakket
gekregen voor de moeite.

Informatie belastingaangifte 2020
Ook dit jaar kunt u als lid van de 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 donderdag 11 februari
tussen 19.00 en 21.00 uur.
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
Normaal gesproken moet uw aangifte uiterlijk 1 mei 2021 ingevuld bij de belastingdienst zijn.
Echter door alle maatregelen in verband met corona, bestaat de kans dat Henk en ik voor die
tijd uw aangifte bij u thuis niet kunnen of mogen invullen.
In dit geval verleent de belastingdienst uitstel om de aangifte later in te sturen en - net als

afgelopen jaar - zal dit uitstel worden verleend wanneer iemand een machtigingscode heeft.
Belangrijk
Als u dit jaar uw aangifte door ons wilt laten invullen, is het dus belangrijk om u bij
Herman aan te melden, zie bovenstaand.
Wanneer u zich niet aanmeldt, heeft u geen machtigingscode en krijgt u niet
automatisch uitstel van de belastingdienst om uw aangifte later in te sturen.
Invullen aangifte
Als u zich heeft aangemeld, nemen wij - zodra dit mogelijk is - 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 2019
- alle brieven van de belastingdienst van 2020, ook over de huur- en zorgtoeslag
- jaaropgave(s) van de bank
- jaaropgave(s) SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeringen over 2020
- correspondentie zorgverzekering (bijvoorbeeld CZ)
- alle rekeningen van ziektekosten (denk aan vervoerskosten, dieetverklaringen,
tandarts etc.)
- afschriften of bewijzen van giften.
Bij eigen woning:
- jaaropgave van hypotheekverstrekker
- WOZ-beschikking van de gemeente; peildatum 1 januari 2019.
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.

WEBSITE
Heeft u de legpuzzels al geprobeerd op onze website?
Gemaakt van de foto’s op onze website.
Heeft u al op onze website gekeken?
Ga naar www.asv-oostflakkee.nl

VAKANTIEWEEK OOTMARSUM 2021
Zoals bekend heeft de geplande vakantieweek naar OOTMARSUM in 2020 door de
coronacrisis niet kunnen plaatsvinden. Deze staat nu gepland vanaf zaterdag 29 mei t/m
vrijdag 4 juni 2021. Op dit moment is er met geen mogelijkheid te zeggen of dit op een
verantwoorde en leuke wijze kan doorgaan. In de maand maart wordt hierover een beslissing
genomen in overleg met BTR Reizen. Wellicht heeft dit tot gevolg dat er weer een latere
datum in dit jaar uit komt rollen.
Heeft u zich vorig jaar voor deze
vakantieweek naar het mooie
Ootmarsum aangemeld dan kunt u
met een telefoontje aan Wim Koert
of Ada Kik kenbaar maken of u
wel of niet meegaat.
Wim Koert, tel. 0187-642174.
Ada Kik, tel. 0187-641515.
Ook voor nieuwe aanmeldingen en
informatie kunt u hen bellen.

SPONSORACTIE GLASVEZEL
De bewoners van de dorpen Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat hebben onlangs
een uitgebreid pakket in de bus gekregen met informatie over de glasvezelcampagne in hun
dorp. Het betreft de glasvezelvraagbundeling gestart door Delta Fiber Netwerk.
Bewoners kunnen zich voor 24 maart aanmelden door een abonnement af te sluiten bij een
dienstaanbieder. Heeft 35% van de huishoudens zich aangemeld? Dan zal Delta Fiber
Netwerk overgaan tot het aanleggen van glasvezel!
Delta Fiber Netwerk heeft ons gevraagd
medewerking aan dit project te willen geven.
Dit levert u een bedrag van € 25,00 op en de
ASVO € 50,00.
Als je dus overweegt een abonnement af te sluiten
bij Caiway of Delta doe dit dan via onze linken.
Voor Caiway is dit: http://aklam.io/l0X245
Voor Delta is dit: http://aklam.io/AjOZDn
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie wensen ga dan naar Gavoorglasvezel.nl

PERSOONLIJK
Na 5 maanden kwakkelen en uitstel van de operatie ben ik op woensdag 13 januari dan toch
aan mijn heup geopereerd. Nu werken aan het herstel en opbouwen van weer wat conditie.
Dank aan iedereen voor de belangstelling en het medeleven in deze periode en de leuke
attenties van Herman Zonneveld.

