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MEDEDELINGEN FEBRUARI 2020 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Piet Wijdeven, Tonny Wijdeven-van de Braak, Beatrijs Weijnen, 
Twan en Hanny Stultiens, Jeannie van Bakel-Smits. Wilt u ook lid worden? De contributie is € 20,00 
per jaar. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Riek van Lith-Pepers (90 jaar) en Marietje van de Wijgert-van 

Schijndel (86 jaar). 

Jaarvergadering 10 februari om 13.30 uur 

De agenda heeft u vorige maand al ontvangen. Bijgaand sturen we het jaarverslag 2019.  
Anita Smits-van den Akker trekt zich om gezondheidsredenen terug als kandidaat bestuurslid.  
De eventuele voordracht van een nieuwe kandidaat wordt tijdens de vergadering bekend gemaakt.  
De jaarvergadering wordt afgesloten met het thema “Babbeltruc”, verzorgd door Henk Verschuur,   
consulent “veilig wonen” van de ANBO.  

Helpdesk digitale media   

Onze vrijwilligers komen aan huis om u de weg te wijzen. Dien uw 

hulpvraag in per email kbonistelrode@gmail.com. Bellen naar Wim 
Timmers 0412-403639 kan ook. 

Belastinginvulhulp KBO Nistelrode  

De KBO-belastingservice richt zich op AOW-gerechtigden, met een inkomen tot € 35.000 voor 
alleenstaanden en tot € 50.000 voor gehuwden/samenwonenden. De vergoeding voor deze categorie 
is vastgesteld op € 15,00 per adres. Andere senioren kunnen wij helpen op persoonlijke titel. De 
invuller bepaalt zelf de vergoeding. Deze is o.a. afhankelijk van de bewerkelijkheid en fiscale 
problematiek van de aangifte. Maak een afspraak met één van onze invulhulpen: Jo Lamers, tel. 
611708, Jan Raaijmakers, tel. 611943 of Wim Timmers, tel. 403639.  

Huurtoeslag ruimer, wijzigingen per 2020 

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs, het inkomen en vermogen van u en uw 
eventuele toeslagpartner of medebewoner(s). 
Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. De harde inkomensgrens komt te 
vervallen. Het is dus zeker de moeite waard om dit na te gaan! Om te bekijken of u in aanmerking 
komt voor huurtoeslag, maakt u een proefberekening op de website van de Belastingdienst of vraagt 
u hulp van één van de hierboven genoemde belastinginvulhulpen. 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief 

U kunt voortaan ook per email onze berichten ontvangen. Wij hopen op deze manier aan onze leden 
een extra service te bieden. Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef het door op 
kbonistelrode@gmail.com. 

Programma CC Nesterlé 

Zo 16 feb. 15 uur: Muzikaal kwartet Quatre Vin Rouge. Kaarten à € 10,00 te koop in de foyer of 

reserveren via quatre.vin.rouge@gmail.com. 
Zo 1 maart 10:30: Kira Kool “Gonnie en Gijsje samen op stap”. Kaarten à € 7,50 via www. nesterle.nl  
Vr 6 maart 20 uur: Josua Timisela, “Mijn oom uit Ambon”. Kaarten à € 22,50 via www.nesterle.nl 
Za 7 maart 20:15 uur: Pater Moeskroen, “De Reservebelgen”. Kaarten à € 17,50 via www.nesterle.nl  

Let op: Ma 24 en di 25 februari: Nesterlé gesloten i.v.m. carnaval. 
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