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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

Nummer 91 d.d. 17–9–2018 

 

      

In dit nummer: 

Van de redactie – Het Dagelijks Bestuur (DB) van KBO Zeeland vergaderde 

Jubileum Sas van Gent – Schenk- en erfbelasting   

Wat als u de erfbelasting niet kunt betalen? - Onderzoek bij wilsverklaring 

‘Feest van herkenning’ – Drie dagen genieten op de Veluwe -  Colofon
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Beste lezer, 

 

Bomen en struiken tooien zich 

alweer in de herfstkleuren.  

Wat zijn ze prachtig, vooral als 

de zon erop schijnt.  

 

In de winkels ligt al de mode van 

dit seizoen. Gelukkig hoeven wij 

senioren ons niet meer in 

donkere kleuren te kleden zoals 

onze grootouders. Dus senioren 

van nu: kies een fleurige outfit 

die u tien jaar jonger maakt. 

 

In dit nummer staan weer 

verslagen van een jubileum en 

een reisje. Maar ook een artikel 

over schenkrecht. Want ouderen 

die de financiële ruimte ervoor 

hebben, gunnen hun nageslacht 

of een goed doel graag een 

extraatje! 

 

Wij wensen u een kleurige herfst 

en veel leesplezier. 

 
 

 

 

Op dinsdag, 4 september kwamen de leden van het DB na de 

vakantieperiode weer bij elkaar om lopende zaken af te handelen, 

zoals ingekomen post, enz. en de volgende vergadering van het 

Algemeen Bestuur (AB) voor te bereiden. 

 

Besloten is het AB voor te stellen om de Stichting Mentorschap 

Zeeland te agenderen voor de bijeenkomst van de Algemene 

Vergadering op 30 oktober a.s. met als doel om mee te denken over 

het werven van mentoren voor zorgbehoevende ouderen.  

Tevens is de stand van zaken ten aanzien van het landelijk samen-

werkingsproces KBO-PCOB besproken. Met belangstelling wordt het 

vervolgvoorstel van het bestuur van de Vereniging KBO-PCOB 

afgewacht dat op 17 oktober in de Verenigingsraad zal worden 

behandeld.  

Onlangs heeft Minister Hugo de Jonge samen met een aantal 

organisaties, werkzaam in de ouderenzorg, het ‘Pact voor de 

Ouderenzorg’ ondertekend. Ook KBO-PCOB is één van de partici-

panten. Twee vertegenwoordigers vanuit KBO Zeeland zullen de 

bijeenkomst in Utrecht bijwonen op 11 oktober waar deze 

samenwerkingsovereenkomst verder zal worden toegelicht. 

Het DB heeft op advies van de commissie Henriëtte Romein Fonds 

ingestemd met het verzoek van de afdeling KBO Heinkenszand voor 

een projectsubsidie.  

Besloten is ook om een voorstel aan het AB voor te leggen dat 

betrekking heeft op een mogelijke concrete invulling van 

samenwerkingsoverleg met vertegenwoordigers van PCOB in 

Zeeland. Het idee is om bestuurlijke zaken van KBO Zeeland te 

bespreken in het AB van KBO Zeeland. En alle andere onderwerpen 

(die meestal te maken hebben met het ondersteunen van afdelingen 

in algemene zin) samen met de regio coördinatoren van PCOB in 

Zeeland te behandelen.  

Naar aanleiding van een artikel over ‘Onafhankelijke cliënt onder-

steuning’ in het tijdschrift Binnenlands Bestuur heeft het DB nog 

eens bezien hoe de onafhankelijkheid van met name de ouderen-

adviseurs bij gemeenten is geregeld en hoe onafhankelijkheid in de 

praktijk wordt gehanteerd.  

In 2012 heeft het AB vrijwilligersbeleid voor KBO Zeeland 

vastgesteld. Dit beleid zal in het AB nog eens worden besproken met 

het doel om de kennis hiervan weer op te frissen.  

De vergadering kon na 2,5 uur in goede onderlinge verstandhouding 

worden afgesloten met een broodje. 

 

Wim Jansen  
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KBO Sas van Gent heeft zijn 60-

jarig jubileum gevierd met een 

vaartocht op het Kanaal.  

De voorzitter was in zijn nopjes met 

zoveel volk (160). En Luciano -die 

‘es van Gint’- zat al klaar achter 

zijn ‘elektriekenurgel’. 

 

 
 

Met de Denick II staken we van wal 

aan Zijkanaal H. De voorzitter 

verwelkomde de gasten van 

omringende KBO-afdelingen en de 

leden van KBO-Sas van Gent-

Westdorpe. Ondertussen gleden we 

richting Zelzate-brug rimpelloos 

langs Rogiers en Feralco (de fosfat). 

Content over het aantal auto’s bij 

Doens Food (de Glazerie) passeer-

den we de grens.  

Van Multraship lag er een sleper 

aangemeerd. Van Sandrini 

ontwaarden we twee tankertjes.  

 

Daarna onder de brug van Zelzate 

door. Zelzate is net zo doorsneden 

als Sas van Gent door dat kanaal. 

Gevaarlijke stoffen hebben plaats 

gemaakt voor veel silo’s met olie. 

Ook containers en een nieuwe 

insteekhaven, waar het ’t Zandeken 

voor moest wijken. Verschrikkelijk 

hoge windmolens.  

De catering van Denick II bracht 

ondertussen de soep rond en even 

later volgden de broodjes.  

 

We passeerden Sidmar, Accelor-

Mittal. Bij Terdonk lag de pont aan 

de kant van koeltoren. 

We vonden de oude papierfabriek 

van Langerbrugge op de oever, 

maar we zagen ook de enorme 

moderne nieuwe fabriek die er 

achter gebouwd is. Daarna de oude 

elektriciteitscentrale. Weer  een 

oliefirma… We gingen voorbij het 

pontje bij Langerbrugge, die je 

overzet naar Oostakker, tussen de 

Volvo en Honda.  

 

Heftig zijn de veranderingen. Het 

indrukwekkende terrein van Coal 

Ghent. Bergen kolengruis voor de 

elektriciteits-entrale van Ebes. We 

kozen de linker kanaalarm, vlakbij 

de Weba. De zon kwam terug. We 

keerden daarna om. Voorzitter Wim 

las voor uit de opgediepte archief-

stukken van secretaris Antoine.  

Nog uit de tijd van de bouw van het 

Atomium.  

Daarna gaf Luciano een staaltje van 

zijn flexibele muzikale kunnen. 

Rosita vertoonde  een dansdemon-

stratie en wist bestuursleden te 

verleiden tot danspasjes.  

 

 

De koffie met gebak kwam rond.  

De bruggen van Zelzate en Sas 

kwam weer in zicht.  

De een genoot van de industriële 

gebouwen en de ander van de ‘kale’ 

Hollandse kant van het kanaal met 

zijn natuurgebieden. Uit de nevels 

verrees de toren van De Kirke.  

 

Even daarvoor had Luciano ‘Happy 

Birthday’ ingezet voor een paar 

jarigen aan boord. De ‘Lazot’ stond 

er fris en fruitig bij, de gebouwen 

van de ‘Kooks’ ogen Oost-Duits.  

Daarachter zagen we de bergen van 

Heros en de machtige wieken van 

de molens die in een vreemd 

patroon ’t Koeschorre beheersen. 

 

 
 

De bittergarnituur werd rondge-

bracht. We keerden in de 

Zevenaarshaven en zagen een hoop 

gebouwen van De Hoop. Verbrugge 

heeft een hele kade. We voeren 

terug naar Sas van Gent.  

 

Een prachtige tocht door ons 

kanaal. De volgende verdieping en 

verbreding van het Kanaal Gent 

naar Terneuzen gaan we zien bij het 

volgende jubileum.  

Proficiat iedereen! 

 

Tekst: Bernard Willems.  

Foto’s: Eric Inghels. 



NIEUWSFLITZ 

 

____________________________________________________________________________ 

4

 

4

 

 
U geeft uw kinderen elk jaar een extraatje. Moet u daarover schenkingsrecht betalen? Of u 

geeft regelmatig aan goede doelen. Kunt u dat aftrekken van de inkomstenbelasting? En hoe 

zit het met de erfenis?  

 

Schenkingsrecht 

U mag elk jaar een bepaald bedrag schenken zonder daarover schenkingsrecht te betalen.  

De tarieven voor de schenk- en erfbelasting worden elk jaar aangepast. 

 

 

 
 

Belastingaftrek bij schenkingen aan goede doelen 

Giften aan goede doelen met de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn 

aftrekbaar. Echter, dat geldt alleen voor giften boven 1 procent van uw inkomen, met een minimum 

van €60. U kunt als volgt zorgen dat ze toch aftrekbaar zijn. 

De giften kunt u concentreren binnen één jaar. Dus het ene jaar niets doneren en het andere jaar  

2 procent van uw inkomen. Giften aan culturele instellingen zijn voor 125% aftrekbaar.  

Kijk op www.berekenhet.nl of u een eenmalige gift mag aftrekken. 

Periodiek schenken betekent minimaal 5 jaar een vast bedrag schenken aan een bepaald goed doel. 

Dit is volledig aftrekbaar. U moet dit wel vastleggen, bijvoorbeeld met een formulier dat u kunt 

downloaden van de website van de Belastingdienst. De meeste goede doelen hebben ook zelf zo’n 

formulier.  

 

Erfbelasting 

Hoeveel erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de 

erfenis. In de volgende tabel staan de tarieven voor 2018. 

 

  Waarde erfenis Partner; samenwoner,  

(Pleeg)kind, 

Kind met een handicap 

Kleinkinderen en 

verdere 

afstammelingen 

Overige erfgenamen 

Andere relatie met overledene  

(bv. broer en zus, ouders) 

   € 0 - € 123.248              10%          18%                  30% 

   Vanaf € 123.249                20%           36%                  40% 

 

Partners hebben een vrijstelling van € 643.194; (klein)kinderen van € 20.371. 

Erkende goede doelen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting

Vrijstellingen schenkbelasting 2018 

  Ontvanger Vrijstelling  

  Kinderen €      5.363 

  Kinderen 18-40 jaar eenmalig, vrij gebruik €    25.731 

  Kinderen 18-40 jaar eenmalig, dure studie €    53.602 

  Anderen 18-40 jaar eenmalig i.v.m. woning ('jubelton') €  100.800 

  Anderen vrij gebruik €     2.147 

http://www.berekenhet.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
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“We wonen in een afbetaald huis, 

hebben een klein inkomen en 

nauwelijks geld achter de hand. Stel 

dat een van ons overlijdt. Onze 

kinderen krijgen dan een vordering 

op de langstlevende, maar hoe kan 

die langstlevende de erfbelasting 

betalen?” 

 

De langstlevende kan dan uitstel 

van betaling vragen aan de 

Belastingdienst. Bij uitstel moet de 

langstlevende wel rente betalen 

over de uitgestelde erfbelasting.  

U kunt ook een twee-traps-

testament maken. De langstlevende 

wordt dan de enige erfgenaam. De 

vrijstelling voor een echtgenoot is 

dusdanig hoog dat u waarschijnlijk 

geen of weinig erfbelasting hoeft te 

betalen.  

Na het overlijden van de 

langstlevende erven uw kinderen 

alsnog. Met dit testament verschuift 

u de erfbelasting naar later. Kijk 

voor meer informatie op de website 

van de Belastingdienst.  

 

U kunt advies vragen via de 

servicetelefoon KBO-PCOB:  

030-340 06 55 

 

In een wilsverklaring legt u 

vast wat er moet gebeuren als 

u daarover zélf niet meer kunt 

beslissen.  

Het gaat bijvoorbeeld om wel 

of niet reanimeren of een 

euthanasieverklaring. Maar ook 

om wie dan namens u 

beslissingen neemt. 

 

Patiënten Federatie Nederland 

onderzocht onder 8837 mensen 

welke vragen, ervaringen en 

misverstanden er leven rondom 

de wilsverklaring.  

 

Belangrijkste conclusie? 

Schakel tijdig de huisarts in! 

 

Geïnteresseerd in het rapport 

over de wilsverklaring? Klik 

hier. 

 

En klik hier voor de website 

van de Patiënten Federatie. 

 

 

 

     
 
 

De stichting ‘Feest van herken-

ning’ organiseert bijeenkomsten 

voor ouderen met beginnende 

dementie in heel Zeeland waarbij 

het delen van herinneringen centraal 

staat. Dit gebeurt aan de hand van 

thema-koffers: verzamelingen van 

attributen, van een bepaalde 

tijdsperiode of thema, zoals school, 

streekdracht, ambachten, Konings-

huis, vervoer en dagelijks leven.  

 

De attributen zijn veelal afkomstig 

uit Zeeuwse musea. Vrijwilligers 

presenteren de voorwerpen en gaan 

met de aanwezigen in gesprek bij 

een kopje koffie of thee. Zo blijven 

niet alleen verhalen over Zeeuws 

erfgoed levend, maar is er ook een 

luisterend oor voor elkaar. Onder de 

naam ‘Feest van Muziek’ worden 

ook muziek- en zangbijeenkomsten 

georganiseerd.  

Informatie of de krant lezen? Zie 

www.feestvanherkenning.info   

 

‘Zeeuws weerzien’ 
De krant ‘Zeeuws Weerzien’ is een 

uitgave van deze Stichting. Het is 

een gratis krant vol anekdotes en 

verhalen over het leven van toen: 

van oude krantenartikelen tot 

columns van hedendaagse 

schrijvers. De krant is bedoeld om 

zelf te lezen, of als aansporing om 

samen met anderen eigen 

herinneringen op te halen. ‘Zeeuws 

Weerzien’ ligt o.a. in musea, 

bibliotheken en archieven, zorg- en 

welzijnsinstellingen en in de 

wachtkamers bij ondernemers. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting
https://www.kbo-brabant.nl/download/433793-RapportWilsverklaringenDef+-+Patientenfederatie+2018.pdf
https://www.kbo-brabant.nl/download/433793-RapportWilsverklaringenDef+-+Patientenfederatie+2018.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/gesprek-met-huisarts-kan-helpen-bij-opstellen-wilsverklaring
http://www.feestvanherkenning.info/
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Van 20 t/m/ 23 augustus hebben een 10-tal KBO-ers van 

afdeling Middelburg-Veere vertoefd op de Veluwe. 

Op weg daarheen werd een ‘pitstop’ gemaakt in het historische 

vestingstadje Heusden, gelegen aan de Bergsche Maas om even 

samen door deze mooie stad te dwalen en lunchen. Daarna door 

naar het Postillon Hotel vlakbij Arnhem. 

 

Op de tweede dag werd het Kröller Muller Museum bezocht met 

zijn prachtige schilder- en beeldencollecties. Drie dames gingen 

niet mee, zij gingen fietsen op de Hoge Veluwe. 

Op dag 3 gingen een zeven leden op de fiets vanaf het hotel 

naar het Open Lucht Museum, drie gingen met de bus. ‘s Avonds 

samen eten in een gezellig restaurant. 

Op de laatste dag werden de koffers gepakt en werd de 

terugreis aanvaard. Onderweg hielden we nog een stop met 

lunch in Willemstad om afscheid te nemen van elkaar. De 

weergoden waren ons al die dagen gunstig gestemd met mooi 

weer. Het was een geslaagde en gezellige mini-vakantie, zeker 

voor herhaling vatbaar. 

 

Tekst en foto 3: Henny Bulthuis 
 

  

 

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is een 

uitgave van KBO Zeeland 

 

Blijf ons ondertussen ook volgen  op:  

 

 facebook en 

 twitter. 

 

Voor al het andere nieuws vanuit 

KBO Zeeland kijkt u op  

onze  website www.kbozeeland.nl  
  
Mailadres info@kbozeeland.nl 
Secretariaat: R. Nuytinck 

Veerweg 34A,  

4471 NC Wolphaartsdijk 
 
Redactie  

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ  

Jan van den Boom 

Lillianne van der Ha 

Maria van Waterschoot 

E-mailadres  

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl  

 

Indien u als KBO afdeling iets te 

melden hebt voor de NieuwsFlitZ of 

de digitale NieuwsFlitZ niet meer 

wenst te ontvangen, dan u kunt u dit 

melden via e-mail:

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl 

 

 

http://www.facebook.com/kbo.zeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:info@kbozeeland.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

