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Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

Nummer 83 d.d. 30–04–2018 

 

  

     Van de redactie – Een dagje naar Delft - Met KBO Goes de Limburgse Heuvels in  
                   Jaarvergadering 2018 KBO Axel – Lid in de Orde van Oranje Nassau 

BTW terug voor oudere zonnepanelen? – Hoe wordt mijn spaargeld in 2018 belast? 

De beste tips om verstandig te zonnen - Colofon
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Beste lezer, 

 

Hebt u een paar weken geleden 

ook zo genoten van het mooie 

weer? Het lijkt wel of de natuur 

ontploft is, zo hard is alles gaan 

groeien, het is  nauwelijks bij te 

houden. Mooi weer om te gaan 

wandelen, te fietsen of een 

excursie te houden. Je merkt het 

aan de activiteiten van de 

afdelingen, waarvan u in dit 

nummer verslagen kunt lezen. 

 

Veel leesplezier 

 

 
Foto: Lilianne van der Ha 

 

In NieuwsFlitZ 82 heeft een  

bericht gestaan over de  

Werkgroep Aardenburg- 

Bedevaartstad. 

KBO Zeeland heeft een eigen 

invulling aan deze bedevaart  

gegeven met een wat ander  

programma, bus voorzieningen  

en kosten.  

Wilt u meer informatie over het  

programma, bus routes, kosten  

en opgave? 

Bel naar 0115-850949 of mail  

naar langerakm@zeelandnet.nl 

Afdeling Schouwen Duiveland 

 
7 April gingen we met 44 mensen op weg, richting Delft. Al om 

10.15 u wandelden we naar het centrum voor de koffie op een van 

de terrasjes. De deelnemers aan de stadswandeling werden om 

11.00u bij het stadhuis verwacht. De gids vertelde tijdens de 
wandeling van anderhalf uur aardig wat weetjes: speciaal over Delft, 

maar ook over onze taal, bijv. het wordt me te gortig: komt van 

gortig -bijna bedorven- vlees.  

 

 
Het beeld van Willem van Oranje in de tuin van het Prinsenhof 

 

Na de lunch stapte 21 mensen op de rondvaartboot voor een 

rondvaart van bijna een uur. Hierna was er nog genoeg tijd om bijv. 
de Nieuwe kerk te bezoeken en van een drankje te genieten op het 

terras. Enkele leden gingen naar ‘De Porceleyne Fles’, waar het 

Delfts aardewerk wordt gemaakt; anderen hebben het Prinsenhof 

bezocht; maar bijna iedereen bracht wel een bezoek aan de Nieuwe 

Kerk waar een maquette te zien is van de koninklijke grafkelder. Om 
17.00 uur was iedereen weer present bij de bus en gingen we 

huiswaarts. Het was een zeer geslaagde dag, mede dankzij het 

prachtige weer. 

 
Verslag en foto: Els Steegmans  
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Donderdag 19 april reisden we met 53 enthousiaste leden van KBO Goes 

naar Limburg. Na de koffie met gebak in Brasschaat reden we over de 

snelweg naar Maastricht. Daar werd ingescheept op de Anna-Maria voor 

een vaartocht van ongeveer 50 minuten. Tijdens het varen passeerden we 

de Servaesbrug, het Stadspark, de nieuwe wijk Ceramique, het Provincie-

huis en de Sint Pietersberg. 

Tijdens de tocht werd er genoten van een heerlijke  lunch. Daarna 

maakten we een rondrit door het heuvelachtig Zuid-Limburg. 

 

 
 

Op het Drielandenpunt streken de meesten neer op het terras. Slechts 

enkelen bestegen de uitkijktoren. Via Valkenburg reden we naar de 

snelweg richting Antwerpen. Jammer genoeg kwamen we in een grote file 

terecht. Door ingrijpen van chauffeur Jan (rijden op de busbaan) werd de 

schade beperkt tot drie kwartier. Na een heerlijk diner onderweg ging het 

richting Goes. We kunnen weer terug zien op een zeer geslaagde reis.    

         

Namens de Activiteitencommissie, Jo Rombaut 

 

 

Jaarvergadering 2018 

 

Tijdens onze jaarvergadering op 
13 april van KBO Axel waren 

ook het bestuur van de PCOB uit 

Axel en Bestuur uit Sas van 

Gent en de twee heren van 
Stichting Gregoriuscentrum/de 

Halle aanwezig. 

  

 
 
Jammer genoeg moesten wij 

afscheid nemen van onze 

secretaris (gezondheid). 

Voorzitter Josée van der Ploeg-
Delissen en Maurice  Scholter 

nemen zijn taken waar. 

  

 
 

Met een optreden van Chor 

Amuse werd de vergadering 

opgevrolijkt. Tot slot werd er 
getoost op het komend jaar.  

 

 
 

Voorzitter KBO AXEL,  
Josée van der Ploeg-Delissen 
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De volgende KBO leden zijn Lid in 

de Orde van Oranje Nassau 

geworden: 
 

Dhr. G.M. Gelderland.  

Actief bij de FNV en 

Landarbeidersbond. Jarenlang 

vrijwilliger bij de voetbalclub en 

secretaris bij KBO Boschkapelle. 

Mevr. C. de Jong-Neetens.  

Veertig jaar pleegouder, vrijwillig- 

ster wijkverpleging Dauwendael, 

bestuurslid Wijkvereniging en Dart-

club ’t Zand, en amateurzaalvoetbal. 

Verkeersregelaarster  

Dhr. AJ.J. Lambert. 

Ruim 60 jaar lang vrijwilliger bij de 

voetbalvereniging Vogelwaarde en 

medeoprichter van de Carnavals-

vereniging ‘De Boss Piel’. Jaren-

lang vrijwilliger, penningmeester en 

bestuurslid bij KBO Boschkapelle. 

Mevr. L.L.A.M. Wauters-Lauret. 

Penningmeester Katholieke 

Vrouwenvereniging. Bar 

vrijwilligster en kantinebeheerster 

van de voetbalclub. Bestuurslid 

Stichting Dorpscentrum Vogel-

waarde en bestuurslid en penning-

meester van KBO Boschkapelle. 

Dhr. P.J. van Zunderen. 
Coördinator ‘Maaltijd Thuis Goes’, 

stuurt 30 vrijwilligers aan en onder-

houdt contacten met de cliënten. 12 

jaar  penningmeester bij KBO Goes. 

 
Had u 20 juni 2013 al zonnepanelen? Dan kunt u daarvoor nu nog 

BTW terugvragen. Dat heeft de staatsecretaris Snel van Financiën  

onlangs bekend gemaakt. 

 
Staatssecretaris Snel reageert daarmee op een dringende oproep van  

Vereniging Eigen Huis.  

De belangbehartiger van woningbezitters pleit al langer voor een  

ruimhartiger opvatting van de belastingregels.  
Ook de procedure wordt eenvoudiger: er hoeft maar één keer  

BTW-aangifte te worden gedaan. 

In 2013 bepaalde het Hof van Justitie van de EU dat particulieren  

met zonnepanelen ook als een ondernemer gezien kunnen worden.  

Daardoor kunnen ze ook in aanmerking komen voor aftrek van BTW  
op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. 

Naar aanleiding van de uitspraak stelde de Belastingdienst een  

termijn. Daardoor kwamen panelen van voor 2013 niet in aanmerking  

voor dit fiscale voordeel.  
Volgens Vereniging Eigen Huis is dat onderscheid niet terecht en  

daarin krijgen ze nu dus gelijk. 

Het terugvragen van de BTW kan honderden euro’s voordeel  

opleveren. Hoe u BTW terugvraagt leest u bij Vereniging Eigen Huis.  

 

 

https://www.eigenhuis.nl/actueel/2018/04/03/16/00/oproep-veh-resulteert-in-btw-teruggave-voor-alle-zonnepanelenkopers
https://www.eigenhuis.nl/actueel/2018/04/03/16/00/oproep-veh-resulteert-in-btw-teruggave-voor-alle-zonnepanelenkopers
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Tot voor kort betaalde u over vermogen een gewoon 

1,2% spaartaks. Door nieuwe regels betaalt u nu 

meestal minder, maar soms meer belasting. Lees hier 

hoeveel vermogensrendementsheffing u in 2018 betaalt. 

 

Spaargeld voortaan pas belast vanaf  € 30.000  

 

Spaarders betalen in 2018 pas vermogensbelasting 

(box 3) als dit meer is dan €30.000.  

Die vrijstelling was in 2017 € 25.000. Boven de vrij-

stelling hanteert de fiscus een ingewikkelde 

berekening op basis van ‘fictief rendement’.  

Daarbij wordt meer dan voorheen rekening gehouden 

met de lage spaarrente.  

 
 

 

Er zijn 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement 

betaalt u 30% inkomstenbelasting. 

 

In de praktijk betekent dit in 2018: 

Schijf Uw vermogen 
Percentage 

0,36% 

Percentage 

5,38% 

Percentage 

gemiddeld 

rendement 

Vermogensbelasting 

(=30%) 

1 Tot en met € 70.800 67% 33% 2,017% 0,61% 

2 
Vanaf € 70.801 tot 

en met € 978.000 
21% 79% 4,326% 1,30% 

3 Vanaf € 978.001 0% 100% 5,38% 1,61% 

 

Voorbeeld 1 

U heeft samen met uw partner een vermogen van  

€ 25.000.  

U betaalt geen belasting, omdat u onder de vrijstelling 

van € 30.000 blijft. 

 

Voorbeeld 2 
U heeft samen met uw partner een vermogen van  

€ 100.000. Over de eerste € 60.000 betaalt u geen 

belasting: € 40.000 is belast tegen 0,61%: u betaalt  

€ 244. 
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Op een mooie zomerdag 
genieten van de zon is heerlijk, 

maar heeft na langere tijd ook 

nadelige gevolgen.  

Door verbranding veroudert de 
huid erg snel, waardoor u 

eerder rimpels krijgt dan 

normaal.  

De dagen nadat u te lang in de 
zon hebt gezeten, bent u extra 

vatbaar voor infecties, 

zoals koortslip. Ook loopt u het 

risico op een zonnesteek. Op 

lange termijn kunt u zelfs de 
oogziekte staar of huidkanker 

krijgen.  

 

Verstandig zonnen is dus hard 
nodig om uw huid en ogen niet 

blijvend te beschadigen. 

 

1-Geniet van de zon, maar doe 
   dat wel met mate. Ook als u 

   een goede zonnebrandcrème 

   gebruikt. 

 
2-Voorkom verbranding. Laat 

   de huid eerst voorzichtig 

   wennen aan de zon en blijf  

   de eerste dagen niet te lang 

   in de felle zon. Uw huid kan 
   zich zo wat verdikken en 

   langzaam bruin worden, 

   waardoor hij een natuurlijke 

   bescherming biedt tegen 
   verbranding. 

 

3-Zoek de schaduw op tussen 

   twaalf en drie uur 's 
   middags, de zon is dan het 

   sterkst. Dit geldt vooral in de 

   Benelux.  

   In andere landen kan dit  

   anders zijn, informeer hier- 
   naar op uw vakantieadres. 

    

4-Draag in de volle zon een pet 

   of hoed en gebruik een 
   zonnebril, om een zonne- 

   steek te voorkomen. 

 

5-Bescherm uw huid met een 
   goede zonnebrandcrème. 

   Ook wanneer u al een bruine 

   teint heeft.  

   Wees bovendien voorzichtig 
   in de bergen, waar de stralen 

   intenser zijn. Denk erom dat 

   bewolking en wind de inten- 

   siteit van de stralen niet 

   altijd verminderen, ook al 
   voelt het niet warm aan. 

   Wees ook voorzichtig met 

   medicijnen en alcohol in de 

   zon. Vraag bij twijfel altijd 
   advies aan uw huisarts. 

 

6-Neem alleen een zonnebad in  

   de zon als u minimaal 16 jaar 
   bent. 

 

7-Ga niet in de zon als uw huid 

   vreemd reageert met b.v. 

   jeuk, uitslag of snelle ver- 
   branding. Vraag bij twijfel 

   advies aan uw  huisarts. 

 

Bron: plusonline.nl  

 

 

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is  

een uitgave van KBO Zeeland 

 

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 

 

Blijf ons ook volgen  op:  

 facebook en  twitter 

 

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 

afmelden via e-mail, zie hierboven.

 

http://gezondheid.plusonline.nl/herpes-en-koortslip/artikelen/6765/wat-te-doen-bij-een-koortslip
http://gezondheid.plusonline.nl/scherp-zien/artikelen/2677/beschermt-uw-zonnebril-optimaal
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:info@kbozeeland.nl
http://www.facebook.com/kbo.zeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
http://www.kbo-pcob.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/

