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Een vereniging bloeit alleen dankzij de vrijwilligers. Gelukkig hebben we die en we kunnen 

dan ook onze activiteiten en diensten voldoende op peil houden. Maar de realiteit is wel dat 

veel te regelen zaken neerkomen op een of enkele personen. En dat kan natuurlijk niet. U 

bent allen medeverantwoordelijk voor de instandhouding van de vereniging. En u wilt deze 

niet overlaten aan een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers, toch?                   

Daarom nogmaals deze oproep. Allen samen met en voor elkaar. 

              Waar is behoefte aan:             

1. Aanvulling van het bestuur; iemand die affiniteit heeft met de taken van een bestuur, 

die wil meedenken over hoe SVM haar visie zo optimaal kan uitdragen en haar 

plannen kan verwezenlijken. 

2. Mensen die willen bijdragen aan de manier waarop SVM zich naar buiten toe kan 

presenteren, met het oog op het werven van nieuwe leden en een grotere 

betrokkenheid van eigen leden te bereiken bij de vereniging. Een aanvulling  op de 

PR en communicatiecommissie. 

3. Iemand die onze ledenadministratie mee wil ondersteunen. 

4. Iemand die zich wil inzetten op het gebied van woningvoorzieningen voor senioren 

en hun leefbaarheid in het dorp. 

5. Iemand die kan helpen bij belastingadvies en -invulling; iemand ook die kan 

ondersteunen bij het invullen van formulieren voor allerlei instanties en bedrijven. 

6. Mensen die mee willen deelnemen aan activiteiten van de evenementencommissie, 

de cultuurcommissie en de commissie Lief en Leed. 

7. Leden die in de toekomst de Bingo willen organiseren, vanwege het terugtreden van 

de huidige organisatoren. 

8. De organisatie van de “Zomertour” in de vakantiemaanden. Zonder hulp lukt dit niet 

meer. 

  Vragen en reacties naar voorzitter.svm@outlook.com  of  tel:  5132666 / 0646468893 

Van de voorzitter  

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:voorzitter.svm@ouitlook.com
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                         INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM             

 
Per vrijdag 25 februari mogen we weer terug naar normaal en nemen we afscheid van het 
coronatoegangsbewijs, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij 
verplaatsing in de horeca en een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats. 
Dat betekent dat onze activiteiten zonder verdere beperkingen door kunnen gaan. 
Wat natuurlijk wel blijft is dat je bij verkoudheidsklachten thuis blijft! 
 
Dus als je wilt gaan biljarten, boetseren, je bekwamen in kalligrafie, gezellig meedoen met 
de handvaardigheid, het bezoeken van de bingo, een kaartje leggen, wilt gaan stijldansen, 
gezellig tekenen en schilderen, lekker meezingen met ons Meezingkoor, de cursus 
klassieke muziek volgen of lekker buiten Nordic walken, het kan nu allemaal weer bij de 
activiteiten van SVM. 
Informatie hierover en de contactpersonen van deze activiteiten kunt u vinden in ons 
jaarboekje van 2022 (vanaf blz. 15). De meeste activiteiten die erin vermeld staan, kunnen 
nog wel nieuwe deelnemers gebruiken. 
Ik wens u in ieder geval leuke en gezellige activiteiten toe.  
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 
 
 

Algemene ledenvergadering SVM 

 

Nu de nieuwe versoepelingen m.b.t. Covid-19 zijn ingegaan, kunnen we de Algemene 

Ledenvergadering door laten gaan. 

Wij nodigen u allen dan ook uit voor deze vergadering, die gehouden wordt op 

donderdag 31 maart a.s. van 13.30 tot 16.30 uur in Den Boogaard. 

De zaal is open vanaf 13.15 uur en iedereen 

wordt ontvangen met koffie of thee. Na het 

officiële gedeelte van de ledenvergadering, is 

er een pauze, wederom met koffie of thee, met  

iets lekkers.   Na de pauze is er de muzikale 

voorstelling: “DE SEIZOENEN VAN HET 

LEVEN ” , welke verzorgd  wordt door Annet 

Dellegno. In deze voorstelling vertelt zij over 

de jaargetijden van het leven, met daarin 

verweven klassieke en populaire nummers van bijv. Wim Sonneveld, Andre Rieu en Doris 

Day. 

Al met al reden genoeg om de vergadering te bezoeken. 

(De agenda van deze ALV vindt u op pag. 7) 

 

mailto:activiteiten.svm@outlook.com
http://curvyroads.info/tag/knee-pain/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.undercoverwaitress.com/2011/10/i-love-pubs.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

 

3 

 

WMO-cliëntenondersteuning 
 
Wilt u advies of hebt u ondersteuning nodig bij een aanvraag m.b.t. zorg, vervoer, de WMO,  
de WLZ en meer. We zijn er voor u. 
Neem contact op met de cliëntondersteuner van SVM:  
Jan Geerts, tel. 013-5131833 of mail naar jan-ine.geerts@hetnet.nl  
Als u belt en ik ben er niet, spreek dan uw naam en telefoonnummer duidelijk in, zodat ik 
terug kan bellen, of bel later gerust nog eens. Ik neem snel contact met u op. 
U kunt blijvend op advies en ondersteuning rekenen ook in 2022. 
We zoeken versterking voor de dienstverlening ouderadviseur – cliëntondersteuner. 
Graag komen we in contact met iemand die affiniteit heeft vanuit het werkzame leven in 
direct contact met mensen en de kennis en ervaring wil inzetten als vrijwillige onafhankelijk  
cliëntondersteuner van SVM voor mensen in Moergestel. Uw opleiding is op HBO niveau. U 
vindt informatie over de inhoud van de cliëntondersteuning op de website van SVM 
www.senioren-moergestel.nl. 
U kunt voor informatie ook contact opnemen met de cliëntondersteuner van SVM, Jan 
Geerts, tel. 013-5131833 of mail naar jan-ine.geerts@hetnet.nl om een afspraak te maken 
en kennis te maken. 
 

.    

 
Nu er steeds meer mogelijk is vanwege de versoepelingen in de regelgeving rond corona 
kunnen we weer tamelijk veilig bij elkaar komen. We zien elkaar dan ook op woensdag 23 
maart van 13.30 uur tot 16.00 uur in den Boogaard. We gaan richting Pasen en gaan 
deze middag iets creatiefs maken dat daarmee verband houdt. Graag zo mogelijk, in 
verband met de voorbereiding van de middag, een week van tevoren aanmelden. 
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar een van de volgende contactadressen: 
Anny van Heeswijk, tel. 06-40130234; Corry de Jong, tel. 06-30197067;  
Jacqueline Vis, tel. 06-52104251. 
De volgende bijeenkomst van Geef Elkaar de Hand is op woensdag 13 april in den 
Boogaard. 
 

               Computerhulp van SVM            

 
Hulp nodig bij vragen of problemen met uw computer, laptop, printer, tablet of 
smartphone/mobiel. Bel of mail en we maken een afspraak voor hulp aan huis. De kosten 
bedragen € 5,- per uur.  
Voor contact bel Ad Dirkx,  06-49077746 of Jan Geerts  013-5131833 of stuur een 
e-mail naar jan-ine.geerts@hetnet.nl en u krijgt z.s.m. antwoord; als u inspreekt, 
vermeld dan uw naam en telefoonnummer. 
Op maandag van 10.00 tot 12.00 uur is in den Boogaard in de bieb de “Tik & Klik 
computertraining”. U kunt zich daarvoor aanmelden. Wij ondersteunen deze training en 
mocht het nodig zijn dan kunt u voor vragen of hulp bij ons terecht. 

 
Geef Elkaar de Hand  

Welkom op 23 maart 2022 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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WIJ-vervoer in Moergestel  

We verwelkomen graag nieuwe chauffeurs!                        

 
WIJ-vervoer vindt zoveel mogelijk doorgang, zeker met de versoepeling van de 
maatregelen. Het aantal chauffeurs dat voor het vervoer zorgt, is momenteel erg beperkt. 
De chauffeurs worden op verzoek door onze organisatie voorzien van een mondkapje en u 
als passagier moet vooralsnog ook een mondkapje dragen voor ieders veiligheid, zeker als 
de chauffeur daarom vraagt. Hebt u vervoer nodig: bel de coördinator die voor u het 
vervoer regelt 06-34038895. Voor nadere informatie: neem contact op met de coördinator 
van buurtgenoten: Piet Gelden, 013-5131609, e-mail: pgelden@home.nl   
Laat hem ook weten, als u als chauffeur beschikbaar wilt zijn. U bent zeer welkom. 
 
 

                                                                        

Reserveer de Duofiets “Fun2Go” van SVM 
 

 
We gaan  richting de lente en de temperatuur wordt aangenamer. Tijd om weer naar buiten 

te gaan voor een ritje in de omgeving bijvoorbeeld met de Duofiets. 

Het doel van de fiets is om, als u beperkt mobiel bent, samen met een bestuurder een 

tochtje te maken. Voor reservering belt u de coördinator van de fiets 06-47424886 en 

spreekt u dag en tijd af.  

Reserveer de fiets tenminste een dag voor de fietstocht en afmelden kan gewoon, als de rit 

om welke reden dan ook niet door kan gaan. U krijgt te horen waar u de fiets kunt afhalen 

en terugbrengen. De kosten voor de reservering zijn € 5,- Voor nadere informatie bel de 

coördinator van Buurtgenoten 013-5131609. 

 

 

 Samen uiteten met SVM op 24 maart bij ‘t Stokske       

Het is weer mogelijk om gezellig samen uiteten te gaan.                                           
Donderdag 24 maart om 18.00 uur kunnen jullie terecht bij  ’t Stokske. U betaalt voor het 
menu € 24,50  p.p. exclusief drankjes. U rekent zelf ter plaatste af. Aanmelden kan tot 23 
maart door te bellen naar 013-5131385 onder opgave van naam en telefoonnummer. 
Vertel of u vis dan wel vlees wilt en geef ook, indien nodig, uw dieetwensen door. Als u bij 
nader inzien niet kunt, meld u dan zo snel mogelijk af. Doe dat echt! 

 

 

mailto:pgelden@home.nl
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Informatie Belastingservice: Invullen aangifte inkomstenbelasting 2021 
Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2021 kunt u ook weer in 2022 terecht bij de belasting 
invullers van de Seniorenvereniging Moergestel. Zodra u een aangiftebrief inkomstenbelasting 2021 hebt 
ontvangen, kunt u contact opnemen met de belastinginvullers. 
Voor wie is de belastinginvuller werkzaam: 

1. De Belastingservice is bestemd voor alle senioren die voldoen aan het inkomens- en 
leeftijdscriterium. 

2. Leeftijd- en inkomensgrens. 
De leeftijdsgrens is bepaald op minimaal de AOW leeftijd. 
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt: 
- Zonder toeslagpartner  € 35.000 
- Met toeslagpartner  € 55.000 

3. Invullen van eenvoudige aangifte. 
De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting. 
De eenvoudige aangifte kan worden omschreven als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, 
eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventuele bezittingen in Box 3, 
indien deze gegevens eenduidig vastliggen. 

Door de belastinginvullers zal een machtigingscode worden aangevraagd. Zodra u deze code hebt ontvangen 
van de Belastingdienst dient u deze code door te geven aan de betreffende belastinginvuller die op het 
formulier vermeld staat. Met deze code kan dan de vooraf ingevulde aangifte worden opgevraagd. 

Om de aangifte vlot te kunnen afwerken verzoeken wij, voorafgaande aan het huisbezoek, u om de 
volgende gegevens klaar te leggen en/of te ordenen: 

a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over het jaar 
2021; 

b. De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2020 en de jaaropgave van de 
hypotheekverstrekker over 2021 indien u beschikt over een eigen woning; 

c. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag; 
d. De jaaropgaven van de bank; 
e. Rekeningen van specifieke zorgkosten en afrekeningen van de zorgverzekeraar over  2021; 
f. Bewijsstukken van gedane giften; 
g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. 

Mocht u geen aangiftebrief voor het jaar 2021 hebben gekregen van de Belastingdienst, dan kan het toch 
interessant zijn om na te gaan of u dan belasting kunt terugkrijgen. U kunt vrijblijvend een beroep doen op 
de belastinginvullers om na te gaan of uw aangifte tot teruggaaf leidt en of u in aanmerking komt voor zorg- 
en/of huurtoeslag. 
Informatie over huurtoeslag 2022 
Om in 2022 in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan de volgende criteria voldoen: 
       Geen toeslagpartner           Met toeslagpartner 
De rekenhuur mag maximaal zijn (kale huur + toeslagen) 763,47           763,47 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. 
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd 
en samenstelling van uw huishouden. Hoe hoger uw inkomen hoe minder huurtoeslag. 
Vermogenstoets: 

- Maximaal vermogen per 01-01-2022  31.747   63.494 
Informatie over zorgtoeslag 2022 
Om in 2022 in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet aan de volgende criteria voldoen: 
                                           Geen toeslagpartner   Met toeslagpartner
 -      inkomenstoets 2022 tot maximaal     31.998  40.944 

- Vermogenstoets maximaal per 01-01-2022  120.020             151.767 
Hebt u vragen: kunt u contact opnemen met een van de belasting invulhulpen: 

- Jo van Dijk, Zandstraat 20, telefoon 013-5131527 of e-mail jamvandijk20@gmail.com 
- Harrie de Laat, Schoolstraat 71, telefoon 013-5132330 of e-mail h.de.laat@ziggo.nl  

mailto:jamvandijk20@gmail.com
mailto:h.de.laat@ziggo.nl
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     Dinsdag 15 maart 2022 

      Alzheimer Café  Oisterwijk-Moergestel 
      De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk 

 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor              
mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, 
vrienden, hulp en dienstverleners en andere 
belangstellenden.  

Informatie: Jeanne Verberk (coördinator)  
Tel: 013-5284571    
E-mail j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl  
 
Toegang is gratis, inloop v.a. 19.30 uur, afsluiting 
22.00 uur. 
 

Thema: Oorzaken van dementie 

Gastspreker is Denise Arnoldussen, geriater bij het ETZ Tilburg. 

Denise Arnoldussen is werkzaam op de geheugenpolikliniek van het ETZ, waar 
zij betrokken is bij de diagnostiek en behandeling van mensen met 
geheugenproblemen.   
Gesproken zal gaan worden over hoe de diagnose dementie gesteld wordt en 
over de oorzaken van dementie.  Een goede diagnose is belangrijk om bepaalde 
ziekten die dementiesymptomen veroorzaken, te onderkennen en te behandelen. 
Het is belangrijk om te weten om welke vorm van dementie het gaat. Een tijdige 
diagnose is belangrijk voor de behandeling en verzorging van de persoon met 
dementie. 
Denise zal eveneens vertellen over de vragen die haar het meest gesteld worden 
op de geheugenpolikliniek. Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om in 
discussie te gaan met de gastspreker en vragen te stellen. 
 

 

   in Den Boogaard 
 

Donderdagmiddag 17 maart houden we weer onze gezellige maandelijkse bingo.   
Aanvang 14.00 uur in Den Boogaard. Wij hebben er zoals altijd weer zin in en we 
gaan er samen met u een gezellige middag van maken. 
Er staat een gratis kopje koffie/thee voor u klaar. Er worden 6 ronden gespeeld. Voor 
een halve kaart betaalt u 4 euro en een hele kaart 8 euro. Wij zorgen weer voor 
leuke prijzen. Dus zorg dat u er ook bij bent. Wij verwelkomen u graag! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

        Seniorenvereniging Moergestel (SVM) 

                

Donderdag 31 maart 2022   13.30 uur  Den Boogaard                                 

 

                                                                                                                  

     Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Verslag ALV van 14 oktober 2021* 

4. Jaarverslag 2021* 

5. Wijziging statuten  

6. Financieel jaarverslag 2021* 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Goedkeuring begroting 2022 en vaststelling contributie 2022 

9. Bestuursverkiezing: 

- Aftredend en herkiesbaar voor de periode van 3 jaar: voorzitter Henk van den Bijgaart 

- Aftredend en herkiesbaar voor de periode van 3 jaar: penningmeester Frans Laureijssen 

- Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: coördinator activiteiten Paul Roozen 

10. Rondvraag 

11. Sluiting jaarvergadering 

 Pauze 

15.00 uur: Entertainment    

    
  

    

 

 

 

 

 

 

 

*De stukken voor de agendapunten 3, 4 en 6 liggen ter inzage op tafel. 

*De stukken 3 en 4 zijn ook te zien op onze website: www.senioren-moergestel.nl 

Het Bestuur van SVM 

http://www.senioren-moergestel.nl/
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Nieuwe verenigingsstatuten       

 

Door KBO-Brabant zijn nieuwe statuten voor de afdelingen ontwikkeld, o.a. naar aanleiding 

de verplichte Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR). Deze houdt in dat SVM 

regels moet vastleggen op het gebied van taken, bevoegdheden en verplichtingen van het 

bestuur. Het niet voldoen aan de wet kan persoonlijke aansprakelijkheid hebben voor het 

bestuur. Een aantal wijzigingen zijn ook aangebracht betreffende het bijeenroepen van een 

ledenvergadering en de  besluitvorming aldaar. Tegelijkertijd zijn alle overige artikelen 

geactualiseerd en waar nodig aangepast.  

Het is statutair verplicht de nieuwe statuten goed te laten keuren op een bijeen te roepen 

ledenvergadering. Dit onderwerp staat dan ook op de agenda van de algemene 

ledenvergadering van 31 maart. 

U kunt, als u wilt, ter voorbereiding de statuten inzien en bestuderen op onze website: 

www.senioren-moergestel.nl 

De gekleurde stukken zijn de toevoegingen dan wel de aanpassingen ten opzichte van de 

oude statuten.  

 

http://www.senioren-moergestel.nl/

