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Beste leden,
Allereerst willen wij u allen een heel goed en gezond 2021
toewensen.
Aangezien we het afgelopen jaar thuisgewerkt hebben, omdat
we ons nog steeds aan de regels moeten houden om elkaar te
beschermen, zal er in 2021 niet zoveel veranderen. We hopen dat
er meer duidelijkheid komt hoe en wie aan de beurt is voor de
vaccinatie, want het verandert met de dag, Wij houden de vinger
aan de pols en zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden. We
zitten natuurlijk niet stil en zorgen dat de belangenbehartiging
voor onze ouderen op allerlei fronten doorgaat. Dit doen wij gezamenlijk met de stichting
OSO-Rotterdam waar verschillende ouderenbonden in vertegenwoordigd zijn.
Het ziet er voor de Algemene Ledenvergadering in maart 2021 niet naar uit dat wij elkaar kunnen
ontmoeten. We hopen dat het in een later stadium van dit jaar wel mogelijk is.
Zoals u weet gaan de brieven voor de contributie weer de deur uit en worden de automatische
betalingen weer ingehouden. Dit jaar moeten we de contributie iets verhogen, gezien het negatief
saldo, naar € 27,50 voor de leden met een acceptgiro betaling en voor de automatische betaling
wordt dit € 26,50.
Verder vragen wij aandacht voor het volgende:
Wij zouden het erg op prijs stellen als er (jonge) senioren zijn die zich aan zouden willen melden
voor de functie van secretaris of voor een andere rol als bestuurslid (zie voor de vacatures op
onze site (www.kborotterdam.nl). Ook voor de OA (Ouderen adviseur) cursus kunt u onderstaande
benaderen.
Dus als u ons wilt helpen om de afdeling KBO Rotterdam te continueren en versterken; u bent van
harte welkom en kunt contact op nemen met:
S.L. Krijgsman-Nijdam
06-28252057
Sonja Krijgsman
Voorzitter KBO Rotterdam
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Wees niet bang
We laten ons al te vaak en al te makkelijk bang maken. Van alle menselijke emoties is angst de
meest voorkomende. U weet: angst is een slechte raadgever. Slimme populisten maken gebruik van
onze angst. Ze jagen ons schrik aan met allerhande complottheorieën of leggen de schuld van onze
angst bij mensen met een andere huidskleur of religie.
Heel de menselijke geschiedenis is een worsteling om onze angst te overwinnen. Als ik even de
filosoof mag spelen: angst heeft twee bronnen, namelijk tijd en ruimte. Onze tijd is beperkt. We
leven maar een bepaalde periode. Bovendien beweegt de tijd zich maar in één richting: voorwaarts.
We worden er niet jonger op en de dood wacht ons allemaal. De filosoof Heidegger zei: we zijn
er om te sterven. Onze beperkte tijd boezemt angst in. Ook ruimte is een bron van angst. Met
ruimte bedoel ik: de plek waar je leeft. Een groot deel van ons land bevindt zich onder zeeniveau.
Als de dijken het begeven, dan loopt de zaak onder. Zij die de watersnoodramp van 1953 hebben
meegemaakt, weten waarover ik spreek. Als je bij een vulkaan woont, dan leef je met de angst van
een uitbraak, enzovoort. In feite is heel de aarde een kwetsbare plek. De klimaatverandering laat
dat zien. Je kunt voor veel bang zijn, maar de bron daarvan is de oerangst voor (de beperkte) tijd en
ruimte.
Waarmee antwoordt de Bijbel? Wees niet bang! Je hoort dit van begin tot einde. Hoe vaak zegt Jezus
dit niet tot zijn leerlingen? Op grond waarvan kan de Bijbel dit zeggen? De Bijbel roept ons op niet
bang te zijn, omdat God tijd en ruimte overstijgt! God is niet aan tijd en ruimte onderworpen. Het
probleem met de mensheid is dat we zekerheid zoeken in zaken. die aan tijd en ruimte onderworpen
zijn, zoals geld, macht, lust en eer. Hoe rijk of machtig je ook bent, het is allemaal betrekkelijk. Je
blijft een vergankelijk mens die alles kan verliezen als gevolg van ziekte, brand, dood, enzovoort.
Het enige dat blijft is God. En wat doet God? Hij laat ons delen in zijn eeuwigheid door zijn leven,
sterven en verrijzen in Jezus. In Hem ben je geborgen, verheven boven de betrekkelijkheid van tijd
en ruimte.
De lockdown en de avondklok leggen extra beperkingen op aan onze tijd en ruimte. Het is om die
reden dat vele mensen zich ertegen verzetten. De grond van hun verzet is angst. Wat zeggen wij
in geloof? Wees niet bang. Als je vasthoudt aan God, dan houd je je vast aan de grond en de bron
van alle tijd en ruimte. Ik eindig met de woorden van de profeet Jesaja: “Wees niet bevreesd, want Ik
ben met u. Ik maak u sterk en sta u bij. Ik ben uw God, die u asthoudt bij uw rechterhand en u zegt:
wees niet bevreesd” (Jes. 40, 10-13).
Diaken Franck Baggen
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HUBA (Hulp bij uw belastingaangifte) voor het jaar 2021
Voor u ligt het eerste inlegvel KBO Rotterdam in de nieuwsbrief KBO van het jaar 2021. Het nieuwe
jaar is weer begonnen en dat betekent dat binnenkort weer aangifte voor de inkomstenbelasting over
het jaar 2020 moet worden gedaan. KBO en PCOB leden kunnen hun aangifte inkomstenbelasting
laten invullen door invullers van de gezamenlijke ouderenbonden KBO/PCOB.
We zitten nog steeds in de zelfde situatie als in 2020 met de Covid-19 (coronavirus). We konden
toen niet met u afspreken om bij u thuis langs te komen om de belasting in te vullen. Dit is
momenteel nog steeds niet mogelijk. U maar vaak ook de belastinginvuller zit in de risicogroep
waardoor het niet verstandig is om bij u thuis langs te komen. Daar waar dit niet anders kan zal in
overleg met u naar een passende oplossing worden gezocht. Het is even niet anders. Maar veiligheid
gaat voor alles en we hopen in de loop van het jaar dat alles weer gewoon kan plaatsvinden zoals
we dat gewend zijn. De belastinginvuller legitimeert zich met een pasje, zodat u zeker weet dat u de
juiste persoon voor u heeft. In deze bijzondere periode kunt u samen afspreken hoe de legitimatie
gebeurt. Dit kan via de computer of via uw gsm een foto te sturen. Maar misschien vindt u nog een
andere oplossing. Het is altijd verstandig om naar het legitimatiepasje te vragen. Uitgangspunt bij
dit alles is dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die door u wordt verstrekt.
Elk jaar worden de belastinginvullers opgeleid en bijgeschoold, zodat zij op de hoogte zijn van
de laatste ontwikkelingen op het gebied van de belastingen. Deze belastinginvullers krijgen
een gecertificeerd pasje. Voor belastinginvullers die niet beschikken over een dergelijk pasje
neemt de KBO/PCOB geen verantwoording. Dus altijd vragen naar dit pasje. De belastinginvullers
worden dit jaar net als de voorgaande jaren bijgeschoold door KBO Zuid-Holland. Door de Corona
omstandigheden zal dit in aangepaste vorm zijn, maar wel zodanig dat de belastinginvuller
met de laatste belastingontwikkelingen bekend zullen zijn. Voor het invullen van uw aangifte
inkomstenbelasting 2020 wordt een vergoeding van 12 euro gevraagd. Dit kunt direct afhandelen
met uw belastinginvuller.
Voor de KBO/PCOB belastingservice wordt een inkomensgrens gehanteerd.
Voor de alleenstaande is deze 35.000 euro en voor samenwonenden 50.000 euro per jaar.
Verder geen vermogen in box 3.

OPROEP
Vrijwilliger als HUBA (Hulp bij Belastingaangifte)
Verder wil ik een oproep doen aan leden die wellicht vrijwilliger willen worden om voor de leden
de belastingaangifte te willen doen. Ook dit jaar zijn er een aantal belastinginvullers opgehouden
om deze activiteit te willen doen. Redenen hiervoor zijn verhuizing, ziekte, persoonlijke
omstandigheden. Heeft u na het lezen belangstelling voor deze activiteit neem dan contact op met
de coördinator belastingservice in het hier onder gegeven telefoonnummer en/of emailadres. U
wordt dan via KBO Zuid-Holland opgeleid als belastinginvuller zoals hierboven vermeld. Wij hopen op
uw reactie, waardoor wij deze activiteit ook in de komende jaren kunnen blijven doen.
KBO/PCOB-leden die gebruik willen maken van deze service kunnen contact opnemen met de
coördinator belastingservice KBO/PCOB in Rotterdam:
Virginia van den Berg-de Graan: 06-51191736
Per email: werner.de.graan@kpnmail.nl
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Stemmen voor de Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief
hun stem uitbrengen.
Ook gaan de maandag en dinsdag voor de verkiezingsdag in alle gemeenten een beperkt aantal
stemlokalen open om eerder stemmen mogelijk te maken. Stemmen per brief geeft kiezers
de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan
of een andere kiezer een volmacht te geven. Deze kiezers kunnen de briefstem afgeven op
door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in hun
gemeente. Uiteraard komt er voor de kiezers die per brief kunnen gaan stemmen een gerichte
voorlichtingscampagne. Het gaat om ongeveer 4 miljoen mensen.

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kan in elke gemeente bij een aantal stemlokalen vervroegd
worden gestemd. Het vervroegt stemmen geeft kiezers die tot de coronarisicogroep horen de
mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen, naast de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te
stemmen of het geven van een volmacht. Het gaat dan met name om kiezers die tot een risicogroep
behoren. KBO Rotterdam zal op de website meer informatie geven, zodra dat bekend is.

Persoonsalarmering
U kunt terecht bij Euro Cross telefoonnummer (0)71 36 41 707.
Zij stellen vragen en sturen de aanvraag door naar het Zilveren Kruis.Soms is er nog een medische
indicatie nodig. Met een aanvullende verzekering 3 sterren, krijg je het helemaal vergoed.
Het is verstandig om de zorgcoach van het Zilveren Kruis te bellen als je de aanvraag hebt gedaan.
Zij leggen alles uit en begeleiden je hier in. Soms heb je al een zorgcoach staan op je zorgpas met
telefoonnummer. Zoniet, dan kun je onderstaande nummer bellen.
Zorgcoach Zilveren Kruis telefoonnummer:071-3640280
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8 uur-18 uur.
We hopen dat deze informatie duidelijk is.
De Zorgcoach kan je bij veel vragen of zaken behulpzaam zijn.

Tot slot
Blijf zoveel mogelijk thuis en als u even naar buiten moet (voor bijvoorbeeld de boodschappen) houd
anderhalve meter afstand, mijd openbaar vervoer, beperk sociale contacten en grote groepen.
Wij wensen u heel veel sterkte in deze barre tijd.
Het bestuur KBO Rotterdam
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