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vrijwilligersmiddag
 
Zoals gebruikelijk, heeft ook in 2022 een vrijwilligersmiddag plaatsgevonden. Onze voorzitter
opende deze middag en heette iedereen van harte welkom. Max Meiboom bedankte de
aanwezigen voor hun vrijwillige inzet in het afgelopen jaar, voor de diverse activiteiten van zowel
de SHC als de OSC. Het werd een gezellige bijeenkomst, waarbij de vrijwilligers met elkaar
informatie en ervaringen uitwisselden, onder het genot van een hapje en een drankje.
Maar ook moest er nog iemand in het zonnetje worden gezet en wel Anita van der Velde. Zij had
te kennen gegeven door omstandigheden te moeten stoppen met haar vrijwilligerswerk als
telefoonwacht bij de SHC. Zij was zeer verrast toen zij naar voren werd geroepen en door Max
Meiboom met een waarderend woord toegesproken werd. Het bleef echter niet alleen bij
woorden: als blijk van waardering voor haar vrijwillige inzet ontving zij de Lot Beumer-penning,
met oorkonde en een prachtige bos bloemen.



activiteit ”Aan Tafel”
 
Helaas is het kerstdiner in december vorig jaar niet doorgegaan, wat voor degenen die zich
hiervoor hadden aangemeld en zich daar erg op hadden verheugd een grote teleurstelling werd.
Eén en ander werd veroorzaakt door een geplande personeelsavond van de Vijverhof,  waardoor
Cock en Anneke op het laatste moment een andere datum moesten kiezen. De communicatie
verliep verre van optimaal, waardoor het bestuur te laat geïnformeerd werd en er op korte termijn
geen oplossing meer bleek te zijn.

Cock Jansen-de Beer en Anneke Boerkamp-Splinter, die jarenlang de activiteiten rondom “Aan
Tafel” geregeld hebben,  hadden te kennen gegeven te stoppen met hun werkzaamheden. Helaas
waren zij op deze vrijwilligersmiddag verhinderd. Om hen voor hun gedane inzet te bedanken,
hebben onze voorzitter Max Meiboom en ikzelf de stoute schoenen aangetrokken en hebben wij
beide dames thuis opgezocht.
Zo ontving Cock voor haar bijdrage aan de activiteit “Aan Tafel” de Lot Beumer-penning, met
oorkonde en een bos bloemen en Anneke - die al in het bezit van deze penning is - ontving
eveneens een oorkonde en een bos bloemen. Cock en Anneke waren met ons bezoek en de
verrassing zeer verguld.
 
Op de vrijwilligersbijeenkomst hebben zich twee dames gemeld die het stokje voor de activiteit
“Aan Tafel” wel willen oppakken. Dit zijn Cora Boshoven en Priscilla Spitter, beiden actief als
telefoonwacht bij de SHC. Natuurlijk werd dit met een luid applaus gewaardeerd. Namens het
bestuur zal Frits Hartman op korte termijn één en ander met beide dames bespreken.
 
Frits Hartman
 

Levenstestament:
informatiebijeenkomst
 
In een levenstestament leg je vast wat er moet
gebeuren en wie je belangen behartigt als je
dat zelf niet meer kunt. Daarin staat wie tijdens
je leven namens jou beslissingen mag nemen.
Bijvoorbeeld over je financiën, of over medische
en persoonlijke zaken. Het levenstestament
blijft gelden, ook als je zelf je belangen niet
meer kunt behartigen. Een notaris vertelt meer.

2 Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel



                                                    Uitnodiging
 
                                                                 voor de
 
                                                   Algemene Ledenvergadering
 
                                                                  van de
 
                             Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle aan den IJssel
 
                                               22 maart 2023, aanvang 14:00 uur.
 
                  Locatie: Buurthuis de Wel, Bongerd 2A,  2906 VK Capelle aan den IJssel
 
                                                       Agenda
01)  Opening, welkom en mededelingen;
02)  Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 8 november 2022;
03)  Jaaroverzicht 2022;
04)  Financieel  verslag 2022;
05)  Begroting 2023 – 2024;
       Toelichting penningmeester (stijgende kosten en
       afnemend aantal leden);
06)  Verslag kascommissie 2022;
07)  Decharge bestuur;
08)  Vaststellen kascommissie;
09)  Bestuurssamenstelling:
       Voorzitter Max Meiboom, aftredend; stelt zich herkiesbaar *);
       Secretaris Walter Schoemaker, waarnemend (vacature);
       Penningmeester, Walter Schoemaker;
       Bestuurslid, Frits Hartman (Functionaris gegevensbescherming);
10)  Rondvraag;
09)  Sluiting.
 
  *) Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris
aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient
vergezeld te gaan van een ondertekende bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat,
eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
Huishoudelijk reglement OSC van 30-03-2022, artikel 12 lid 3.
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Jaar 2022 Balans

OSC 2022

Activa

Vorderingen

Leden 2.110

Debiteur kerk 75

Borg huur 400 2.585

Liquide middelen

Bank 9.173

Bank spaarrekening 9.000

Kas 246 18.419

Vooruitbetaalde verzekering 181

vooruitbetaald AVG 38 219

Totaal 21.223

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 13.485

Resultaat 2022 negatief 4.321 9.164

Vooruitgefactureerde leden geld 2023 6.450

Zomerschool Cappelle Stichting tbv 2023 2.500

Nog te betalen kosten over 2022

FASV 2021 en 2022` 2.800

VVE electra 180

Vergader kst 100

Ing bank kst 4e kwartaal 29 3.109

Totaal 21.223

Toelichting op de Balans 2022

Activa

Vorderingen

Debiteuren 2.185

gefactureerd aan de Kerk  75

Vooruitgefactureerd 2023 6.450

Ontvangen in 2022 4.340

Nog openstaand  2.110

Reeds ontvangen van Cappellen Stichting

ivm Zomerschool 2023 2.500
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Jaar 2022 Balans

Passiva

Electra wordt achteraf gefactureerd

voor een bedrag van 15 euro per maand 180

Kosten FASv jaren 2021 en 2022 2.800

Het lidmaatschap is inmiddels opgezegd.

Baten en lasten 2022

Leden 2022`  ` 3.435

Bijzondere baten 258

SHC bijdrage nieuwsbrief 600

Verhuur aan kerk 300

SHC bijdrage in huur 1.200 2.358 5.793

Lasten

Huur ruimte 4.134

Schoonmaak 450

Koffie en thee 33 4.618

Kosten nieuwsbrief 1.224

Bestuurskosten 164

AVG 150

Ledenvergaderingen 220

FASv kosten 2022 1.400 3.158

Kantoorkosten 531

E factuur 261

Verzekeringen 329

Bankkosten 348

Postzegels 416 1.885

Projecten Zomerschool en kerst stukje 228

Scootmobiel 225 453

Totale lasten  10.114

Resultaat 2022 negatief  -4.321

Toelichting voor Zomerschool

In 2022 een aanzienlijke subsidie ontvangen

waardoor er geen geld nodig was van de OSC

Lidmaatschap eenmalig  voor 2022

Voor Hoofdleden 10 euro

Voor partners 5 euro

Aantal betalende leden 341

per 31 december 2022 .
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Budget 2023 / 2024 OSC

OSC progn 2022 werkel 2022 progn 2023 aanp.2023 progn 2024

Huur ruimte 4954,00 3.833,00 3480,00 120,00 3.600,00

Warmte 180,00 300,00 400,00 800,00 1.200,00

Electra 180,00 0,00 200,00 200,00

Schoonmaak 240,00 450,00 400,00 100,00 500,00

Onderh. ruimte 137,00 150,00 100,00

Koffie en thee 10,00 33,00 25,00 40,00

Bestuurskosten 95,00 164,00 120,00 120,00

Jaar vergadering 150,00 220,00 100,00 120,00

Folders  samen met SHC 180,00 0,00

Kosten nieuwsbrief 1.200,00 1.224,00 1.252,00 1.300,00

Kantoor artikelen 100,00 394,00 100,00 120,00

Postzegels 360,00 417,00 240,00 80,00 320,00

Verzekeringen 296,00 329,00 296,00 300,00

E factuur 261,00 261,00 261,00 272,00

Telefoon kst 60,00 137,00 60,00 120,00

afdracht  aan  FASV 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

AVG 112,00 150,00 112,00 0,00

Bank kosten 250,00 348,00 250,00 80,00 360,00

Scootmobiel 200,00 225,00 100,00 100,00

Zomerschool 800,00 228,00 1.000,00 1.000,00

Zie ook nieuwe activit. 0,00 0,00

Totale uitgaven 10.985,00 10.113,00 8.726,00 1.180,00 9.772,00

leden geld -3.400,00 -3.435,00 -6.800,00 400,00 -6.100,00

Verh Valerius aan   SHC -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00

Verhuur valerius

Verhuur aan kerk -200,00 -300,00 -250,00 -50,00 -300,00

Losse verhuur 0

SHC nieuwsbr -600,00 -600,00 -600,00 -600,00

extra giften -258,00

Totaal Inkomsten -5.400,00 -5.793,00 -8.850,00 350,00 -8.200,00

Totaal resultaat 5.585,00 4.320,00 -124,00 1.530,00 1.572,00

negagtief ( rood ) 1.406,00

Leden geld was hoofd 10,00 20,00 20,00

partner 5,00 10,00 10,00

2023 leden contributie

300 20 6.000,00

40 10 400,00

6.400,00

2024 290 20 5.800,00

30 10 300,00
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Jaaroverzicht van de OSC 2022
 
Het jaaroverzicht stelt vast dat een verdere groei van het aantal leden nodig is voor een solide
basis met betrekking tot het voortbestaan van de OSC. Het bestuur heeft het werven van nieuwe
en vooral jonge senioren beschouwd als een belangrijke prioriteit en dus stevig op de agenda
gezet.
 
Verschillende ideeën werden aan de orde gesteld, gericht op de doelgroep die mogelijk een
substantiële groei van het aantal leden zou kunnen bevorderen. Ook nieuw te ontwikkelen
activiteiten kwamen langs.
Een zeer belangrijke vraag in deze is natuurlijk: “Wie gaat e.e.a. uitvoeren”?
 
Bestuur:
 
Het bestuur van de OSC bestond in 2022, uit de volgende personen: Max Meiboom (voorzitter),
Walter Schoemaker (penningmeester/ secretaris), Frits Hartman (bestuurslid).
 
Het redactieteam van het Nieuwsbulletin bestaat nu uit Petra Rutten, Martin van der Hilst en Joop
Klaver.
 
Voor het upgraden en het actueel houden van de website (OSC en SHC) heeft (eind 2022) Frans
Ramondt zich beschikbaar gesteld.
 
Leden:
 
Het aantal leden per 31 december 2022 is 421. Hiervan is 341 contribuerend. Helaas geldt nog
steeds dat de leeftijdscategorie van onze doelgroep met zich meebrengt, dat wij vaker leden
verliezen door overlijden, ziekte of vermindering van vitaliteit. Daardoor is voortzetting van het
lidmaatschap niet zo zinvol meer.
 
Activiteiten:  
 
Het project “Aan tafel” dat in 2017 werd opgestart, blijkt een blijvertje en een schot in de roos te
zijn.
 
De Scootmobielgroep de “Scootgenieters ” heeft ook in 2022 tochten moeten schrappen, door
ziekte of te heet weer.
 
 
De OSC Zomerschool was een groot succes dit jaar.
 
Gestopt zijn leeskring, spelletjesmiddagen, geschiedenis-/aardrijkskunde- en muziek-
bijeenkomsten, omdat daar te weinig mensen op afkwamen.
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FASV
 
Het lidmaatschap is niet verlengd.
 
Statuten:
Dit is aangepast en als de ALV de notulen goedkeurt, wordt het door de notaris bekrachtigd.
 
Stichting Hulpdienst Capelle aan den IJssel:
 
Stichting Hulpdienst Capelle Vervoer. 
Het vervoer van de Stichting Hulpdienst Capelle was in 2022 weer het hele jaar beschikbaar.
Om de aanvragen van de ritten mogelijk te maken, waren dit jaar 9 telefoonwachten beschikbaar.
De telefoonwachten zijn belangrijke schakels voor de organisatie i.v.m. het beantwoorden en
administratief verwerken van de aanvragen die via het nummer 0900 450 30 40 binnenkomen.
Daarnaast maken zij de dagelijkse planning van de ritten voor de chauffeurs.
 
Conclusie:
 
Er is niet stilgezeten, maar het wordt steeds moeilijker om aan nieuwe leden te komen en aan
vrijwilligers die wat willen organiseren voor onze leden.
 
W.Schoemaker , waarnemend secretaris OSC
 
 
 
 
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 8 november 2022 om 14.00
uur in locatie Valeriusrondeel 207 te Capelle aandenIJssel
 
Aanwezig: 18 leden inclusief het bestuur, vertegenwoordigd door Max Meiboom, voorzitter, Walter
Schoemaker, penningmeester en secretaris a.i. en Frits Hartman, bestuurslid. Notuliste: Petra
Rutten
 
1. Opening
De voorzitter, Max Meiboom, opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
 
Mededelingen:
Max Meiboom deelt mede dat het bestuur inmiddels een brief aan FASv heeft geschreven, waarbij
het lidmaatschap per eerst mogelijke gelegenheid is opgezegd. Ook is gemeld dat wij de
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achterstallige contributie niet willen betalen, omdat hiervoor niets geleverd is. Op onze eerdere
vraag waarom de beloofde contributie-verlaging niet is doorgegaan, nadat aansluiting is gezocht
bij de Koepel Gepensioneerden, is ook nooit een bevredigend antwoord ontvangen.Tot nu toe
hebben wij als reactie alleen een ontvangstbevestiging gekregen. Wel is met onmiddellijke ingang
door FASv alles stopgezet, terwijl uittreding pas per 31 december a.s. effectief wordt.
 
2. voorstel van orde en vaststelling agenda
Toevoegen aan agenda: notulen Algemene Ledenvergadering van 28 september jl.
 
3. notulen Algemene Ledenvergadering van 28 september 2022
Er zijn geen wijzigingen in de notulen, zodat deze ongewijzigd worden goedgekeurd.
 
4. aanpassing Statuten 
Bij de Algemene Ledenvergadering van 28 september jl. was er geen voldoende quorum (2/3 van
het aantal leden) om de herziene Statuten goed te keuren. Daarom was het uitschrijven van een
extra Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. Bij een extra Ledenvergadering is een quorum
niet nodig. Vandaar de vergadering van vandaag. De voorzitter vraagt de aanwezigen of iemand
bezwaar heeft tegen de aangepaste Statuten. Niemand heeft bezwaar, zodat de Statuten met
algemene stemmen worden goedgekeurd.
Vorige keer heeft Max Meiboom al uitgelegd dat dit noodzakelijk is i.v.m. de wet WBTR (Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Die is al per 1 juli 2021 van kracht geworden. De toe te
voegen artikelen zijn in de concept Statuten cursief gedrukt. De voorzitter legt uit dat er weinig zal
veranderen, behalve dat nu in de Statuten wordt opgenomen dat leden elektronisch kunnen
deelnemen aan ledenvergaderingen. Dit zal voor het bestuur technisch overigens nog wel een
uitdaging worden, omdat ook de mogelijkheid om mee te kunnen stemmen moet worden
geboden.
 
5. begroting 2023, inclusief vaststelling contributie 2023
Het voorstel voor de contributie voor de leden is: € 20,= voor het hoofdlid en € 10,= voor een
eventuele partner. Walter Schoemaker legt uit dat dit bedrag verlaagd is. 
Dit is mogelijk doordat wij minder huur hoeven te betalen en de contributie aan FASv verdwijnt.
Havensteder heeft voorgesteld € 100,= huur minder te betalen per maand. Daarmee zijn wij
akkoord gegaan. Wel is het zo dat wij nu € 25,= aan energiekosten betalen en dit uiteraard fors
omhoog zal gaan. Hoeveel is nog niet bekend.
 
De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd. Het aanwezige lid van de Kascommissie, de heer
Kok, meldt dat er geen onrechtmatigheden of onlogische posten zijn geconstateerd.
 
6. rondvraag 
Geen van de aanwezigen heeft iets voor de rondvraag.
 
7. sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 14.15 uur en dankt allen
voor hun komst. De volgende Algemene Ledenvergadering zal waarschijnlijk worden gehouden in
maart volgend jaar. Dan komt de jaarrekening 2022 aan de orde. Ook zullen de leden dan worden
geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen rond FASv.
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 Programma Van Cappellenhuismaart-juni 2023
 
Zondag 5 maart 15.00-1600 uur:
“TAART VOOR TIJGER”
Familievoorstelling, door Irene Laros &
Willem-Jan de Jong          
Voor kinderen van 2,5 - 4 jaar en hun (groot-)
ouders
 
Dinsdag 14 maart, 20.00 – 22.00 uur:
CONCERTLEZING 'HET
MELKMEISJE'. Matthias Rozemond vertelt,
Margot Kalse zingt, begeleid door Earl Christy
op de luit.
 
Zondag 26 maart, 15.00-17.00 uur:
FENIX JAZZKWARTET
 
Dinsdag 28 maart, 20.00-22.00 uur:
VRIENDENAVOND (besloten)
 
Zaterdag 8 april, 15.00-16.00 uur:
BEHOORLIJK BOOS, door
jeugdtheatergezelschap Oortwolk
voor kinderen van 5 tot 8 jaar
 
Zaterdag 15 april, 20.00-22.00 uur:
MUZIKALE VERTELLINGEN, 
door het Chimaera Trio
 
Dinsdag 18 april, 20.00-22.00 uur:
ODILON REDON, De beeldende kunst, de
literatuur en de muziek
Lezing met muziek, door kunsthistorica Josée
Claassen
 
Zondag 30 april, 15.00-16.00 uur: 
PIETER EN ESTHER IN DE OORLOG, 
gespeeld door 3 kinderen van 11-12 jaar
 
Zondag 14 mei, 15.00-16.30 uur: 
VROUWELIJK SCHOON,
moederdagconcert, met het semi-
professionele ensemble "Klassiek op Zuid",     

 o.l.v. Miranda Rademakers
 
Zaterdag 3 juni, 20.00-22.00 uur:
DE MOED OM TE VERTREKKEN, feestelijk
slotconcert van het seizoen,
een ontdekkingstocht naar de wereld van de
Tango.                         
Met Kees Scholten (zang), Emmmy Storms
(viool) en Margreet Markerink (piano)
 
Nadere informatie, boekingen concerten
en gegevens over de diverse cursussen en
exposities: zie www.vancappellenhuis.nl
 
 Inzenden kopij
Wilt u reageren op een artikel uit het
Nieuwsbulletin of heeft u een verslag gemaakt
van één van de activiteiten van de OSC? Stuur
dan uw kopij in, eventueel met foto's en/of
illustraties, aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, mailadres:
redactie.OSC@gmail.com
Per post mag ook, dan aan:
Redactie OSC Nieuwsbulletin, Merellaan 215,
2903 GE Capelle a/ IJssel.
Bij voldoende ruimte en geschiktheid zullen wij
het graag plaatsen.

Bridgers gezocht
Eén van onze leden liet ons weten graag een
bridgeclubje te starten. Daarvoor zijn tenminste
4 mensen nodig.
Voelt u hier ook wat voor? Meldt u dan aan via
ons centrale telefoonnummer    0900-450 30 40.
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Colofon
 
Het OSC Nieuwsbulletin is een uitgave van de
Onafhankelijke Seniorenvereniging Capelle a/d
IJssel. 
 
Bestuur
M. Meiboom, voorzitter
W. Schoemaker, penningmeester en
waarnemend secretaris
F. Hartman, bestuurslid
 
Verenigingsadres
Merellaan 215, 2903 GE Capelle a/d IJssel
tel.: 0900-450 30 40
email: osc.secr@gmail.com
website: www.hulpdienstcapelle.nl
KvK nr: 64505499
IBAN: NL58 INGB 0007 116157
 
Het OSC Nieuwsbulletin wordt per email
verzonden aan de leden van de OSC. Voor
degenen die daaraan de voorkeur geven, wordt
een versie op papier uitgebracht.
Redactie: Petra Rutten, Martin van der Hilst en
Joop Klaver.
Redactie-adres: redactie.osc@gmail.com

In memoriam John van Osselen
 
Ons bereikte het droevige bericht dat onze
vrijwilliger John van Osselen, verbonden als
chauffeur aan de vervoersdienst, op 3 januari
2023 plotseling is overleden.
Hij bereikte de leeftijd van 63 jaar. John werkte
voor de Hulpdienst sinds 29 juni 2017.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
 Bestuur Stichting HulpdienstCapelle

Telefoonwachten gezocht
 
De Hulpdienst Capelle is op zoek naar mensen
die het team telefoonwachten willen komen
versterken.
 
De telefoonwacht is een belangrijke pijler van
de Hulpdienst Capelle, omdat bij haar/hem alle
vragen omtrent diensten van de Hulpdienst
binnenkomen. Maar het belangrijkste is het
aannemen van reserveringen van ritten, het
contact met de chauffeurs hierover en het
maken van een planning voor de dagindeling
van de chauffeurs.
Uiteraard wordt u gedegen ingewerkt.
 
Wie vindt het leuk deze vrijwilligersfunctie op
zich te nemen?
Als u hiervoor voelt, neem dan contact op met
ons centrale telefoonnummer:
0900-450 30 40. 
 
Wij hopen op veel telefoontjes!
 
Bestuur Hulpdienst
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In 2023 gaan we weer van startmet  “Aan Tafel bij De Vijverhof”
 
Bij voldoende deelname wordt er weer gegeten
in de “Plaza” van “De Vijverhof”.
Het eten (3-gangen) is er altijd smakelijk en er
hangt altijd een gezellige sfeer. Bovendien is
het etentje zeer in trek, m.a.w. de
aanmeldingen moeten tenminste 10 dagen voor
aanvang bij ons team “Aan Tafel” (Priscilla
Spitter en Cora Boshoven) binnen zijn, anders
loopt u het risico dat “Plaza” is volgeboekt.
Wij gaan er vanuit dat er weer genoeg stof tot
praten is en  het is voor iedereen gemakkelijk
toegankelijk. De “Plaza” gaat open om 17.00
uur, aanvang diner om 17.30 uur;  er wordt
geserveerd door vrijwilligers van “De Vijverhof”.
Het eten is rond 20.15 uur afgelopen, maar
gezellig natafelen behoort tot de
mogelijkheden.
 
 

Wanneer? Elke  4e vrijdag van de maand
Vrijdag 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni,
28 juli, 25 augustus, 22 september 27 oktober,
24 november en 22 december 2023 (deze
laatste datum nog onder voorbehoud).
 
Aanmelden voor het eten gaarne zo spoedig
mogelijk (10 dagen voor aanvang), wij
hebben een aantal plaatsen gereserveerd en
moeten zo snel mogelijk zekerheid hebben over
het aantal deelnemers.
U kunt zich aanmelden bij onze Hulpdienst,
telefoonnummer: 0900 – 450 30 40. Wilt u
door de Hulpdienst vervoerd worden, dan graag
tijdig bellen met hetzelfde telefoonnummer.
Houdt u wel rekening met de belkosten van
€ 0,05 per minuut, ga dus niet langer in de
wachtstand staan dan strikt nodig is.
Bent u na aanmelding door omstandigheden
verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk weten
via het telefoonnummer van de Hulpdienst.
 

Een kijkje achter de schermen bij de Hulpdienst Capelle
 
Hulpdienst Capelle heeft een gewaardeerde vervoersdienst. Om wat meer te weten te komen
hierover, spraken wij met chauffeur Henk Noordijk. Henk vertelt:
“In september 2014 ben ik als vrijwilliger/chauffeur bij de Hulpdienst begonnen. Ik wilde na mijn
vervroegde pensionering toch iets nuttigs blijven doen voor de samenleving. Ik zag toen een
advertentie waarin de Hulpdienst chauffeurs zocht. Op 3 vaste dagen ben ik nu beschikbaar. Eerst
waren dat er 2. Het aantal ritten varieert: in principe kan om 7 uur met rijden gestart worden en
om 23.00 uur moeten de chauffeurs binnen zijn. Maar zo vroeg komt niet vaak voor: de piek ligt
vanaf 9.00 uur. Met de feestdagen gelden andere tijden. Eén dag van tevoren krijg ik per mail een
lijst waarop de ritten staan waarvoor ik ben ingedeeld. Dat indelen doen de telefoonwachten, die
daar een hele klus aan hebben. De cliënten moeten hun rit 2 dagen van tevoren opgeven via ons 
centrale telefoon-nummer 0900-450 30 40. Het is altijd mogelijk dat je een spoedrit tussendoor
krijgt, wanneer iemand bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis moet. De telefoonwacht
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bekijkt dan welke chauffeur daarvoor ruimte heeft. 
De meeste ritten zijn naar het IJsselland Ziekenhuis, Erasmus MC en het Oogziekenhuis. Dan gaat
ook vaak de partner of een familielid mee, als begeleider. In het weekend is het minder druk.
Aangezien de chauffeurs met hun eigen auto rijden, kunnen we geen rolstoelen vervoeren. Een
rollator lukt vaak wel. Mensen kunnen hun voorkeur uitspreken voor een auto met een hoge
instap als zij dat nodig hebben. Maar garanderen kunnen we dit niet.  Een rit binnen Capelle kost
€ 4,= per auto, daarbuiten gelden andere prijzen.                                                                     
 
We rijden desgewenst door het hele land. Ik heb een paar maal mensen naar hun
vakantiebestemming gebracht en weer opgehaald.
Je bouwt in de loop der tijd ook een band op met de mensen. Ik probeer ze altijd op hun gemak
te stellen, help bij het in- en uitstappen en met de gordel en kijk of de stoel goed staat. Het
contact gaat eigenlijk vanzelf: je speelt in op wat mensen zeggen. Er zijn zo’n 15 chauffeurs aktief
voor de Hulpdienst, maar doordat niet iedereen evenveel dagen rijdt en je ook rekening moet
houden met vakantie en ziekte, kunnen we zeker nog chauffeurs gebruiken. We zien elkaar
tijdens vergaderingen en onderweg en een paar maanden geleden was er een gezellig etentje.
Iemand die overweegt zich aan te melden als chauffeur zou ik adviseren: stel je dienstbaar op,
help de mensen waar dat nodig is. Het is een dankbare functie. Bedenk dat het werk weliswaar
vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Daarmee bedoel ik dat je niet om de haverklap kunt afzeggen,
want dan breng je anderen in problemen. Ik zou zeggen: start eerst met één dag per week en
bekijk of het je bevalt. Het is nuttig om, als je de lijst met ritten krijgt, zelf nog even te kijken
hoeveel tijd je nodig hebt om naar het eerste adres te komen. Wij vragen de cliënten altijd om
klaar te staan op de afgesproken tijd, anders zijn we te laat bij de volgende klant. Bij vertraging
bellen we trouwens altijd met de telefoonwacht, die het dan doorgeeft aan de cliënt.  Ons centrale
telefoonnummer: 0900-450 30 40, is dagelijks bemand van 9.00-17.00 uur. Ritten kunnen worden
opgegeven bij dit nummer, 2 dagen van tevoren, tussen 9.00 en 13.00 uur. Mensen die bij
boeking nog niet weten hoe laat zij terug gaan, kunnen dit later ook via dit nummer doorgeven.
Er wordt dan zo snel mogelijk een chauffeur gestuurd. Ik doe dit werk nu al 8 ½ jaar en het geeft
me nog steeds veel voldoening.”
De vervoersdienst is slechts één van de vele diensten van de Hulpdienst Capelle. Elke
zelfstandig wonende Capellenaar van 50 jaar en ouder kan hiervan gebruik maken.
Kijk op www.hulpdienstcapelle.nl voor een overzicht van de diensten. Sommige zijn
gratis, voor andere wordt een kleine vergoeding gevraagd.

de chauffeurs van Hulpdienst Capelle
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De Stichting Hulpdienst Capelle kan u
helpen bij het invullen van uw
belastingaangifte 2022
 
Aan deze werkzaamheden zijn geen kosten
verbonden, omdat de Hulpdienst Capelle van
mening is dat deze diensten gratis moeten zijn
voor alle ouderen ( 55+) met een  beperkt
inkomen en vermogen.
 
Met ingang van 6 maart 2023 beginnen de
invullers van de Stichting Hulpdienst Capelle
weer met het invullen van de
aangifteformulieren voor het belastingjaar 2022
en indien gewenst ook voor de voorgaande
jaren, tot maximaal 5 jaar terug.
Zoals voor ons gebruikelijk, beginnen we deze
invulperiode niet in de eerste dagen van maart,
om eventuele aanloopproblemen bij de
belastingdienst te voorkomen; dat zou voor u
en voor ons tot tijdverlies leiden.
U kunt zich vanaf begin februari opgeven bij
onze telefoondienst op 0900-450 30 40, met
uw naam, adres en telefoonnummer. Als u tot
nu toe gewend was om rechtstreeks naar één
van onze invullers te bellen, zullen zij u nu
vragen om u bij onze telefoondienst in te
boeken. U kunt daarbij uw voorkeur aangeven
voor één van onze invullers.
Door de verbetering van de situatie met corona
is het weer mogelijk dat onze invuller  bij u
thuis kan komen invullen, maar als dat
ongewenst is, moet u dat aangeven bij uw
telefonisch contact bij 0900-450 30 40. Dan
moet u weer uw gegevens voor een goede
aangifte in een envelop doen en die
overhandigen aan onze invuller, als deze die bij
u komt ophalen. Als er dan nog vragen
overblijven, zal hij telefonisch contact met u
opnemen. De envelop wordt na het invullen
weer bij u thuis bezorgd.
Wij kunnen dit voor u doen omdat wij sinds
begin 2021 de zogeheten Elektronische
Herkenning Niveau 3 bezitten, die voor ons
door de SHC is geregeld.
Indien u de uitkomst van de aangifte graag op

papier ontvangt, kunt u dit aan de invuller
melden. Dan wordt deze print alsnog later bij u
bezorgd. Indien u uw aangifte liever digitaal via
E-mail ontvangt, kan dit natuurlijk ook.
Indien u in voorgaande jaren geen
belastingaangifte door ons hebt laten invullen,
is het aan te bevelen om dit nu wel te laten
doen, omdat u misschien teveel betaalde
belasting kunt terugkrijgen. Dit omdat de
grenzen voor de toeslagen behoorlijk zijn
verhoogd. Wij kunnen direct controleren of u
misschien nu wel voor de toeslagen in
aanmerking komt.
Omdat wij van de belastingdienst hebben
doorgekregen dat niet iedereen meer
automatisch een machtigingscode ontvangt, is
het voor de mensen die nog niet eerder via ons
hebben ingevuld  belangrijk hiervoor een
machtigingscode voor de inkomstenbelasting en
toeslagen 2022 aan te vragen bij
telefoonnummer 088-12 36 555 (houdt hierbij
uw BSN-nummer bij de hand). Ook voor uw
eventuele partner moet dan zo’n zelfde code
worden aangevraagd. Als dit te lastig voor u is,
kunnen onze invullers u bij zo’n aanvraag
behulpzaam zijn.  Deze machtigingscodes
worden in een blanco envelop naar uw
huisadres gestuurd, dus kijk s.v.p. goed uw
post na.
Indien u hierover vragen hebt, kunt u ook
0900-450 30 40 bellen.  De telefoonwachten
zorgen dan dat  één van de invullers contact
met u opneemt.
De financiële inkomstengrenzen  en het
maximum spaargeld waaraan voldaan moet
worden, zijn voor 2023:  belastbaar inkomen 
€ 38.500,=  bij 1 persoon en € 55.000,= voor 2
personen. Voor het vermogen geldt de
aanslaggrens van Box 3, maximaal € 50.650,=
bij 1 persoon en € 101.300,=  met partner.
Als mensen hierboven zitten, moeten zij naar
een belastingadviseur.
 
Graag tot ziens,
 
de SHC Belastingservice
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Voor uw agenda:Algemene LedenvergaderingOSC:  22 maart a.s., 14.00 uur,in Huis van de Wijk De Wel,Bongerd 2a in Schenkel.            U komt toch ook? 

Stichting Hulpdienst

Capelle aan den IJssel
in samenwerking met 

OSC

Vervoer voor 50+

Telefooncirkels

Honden uitlaten

Computerondersteuning

Klusjes in huis

Administratieve ondersteuning

Belastingformulieren/Toeslagen

Grip op Geld

Boodschappen/Wandelen

Winkelen/Bezoekjes

Diensten Stichting Hulpdienst Capelle
Voor het geval u er nog niet van op de hoogte was of als u het vergeten was, volgt hieronder nog eens 

een opsomming van de diensten die de Hulpdienst Capelle te bieden heeft:

Meer informatie is te vinden op: www.hulpdienstcapelle.nl

Als u van de Hulpdienst gebruik wilt maken, dan belt u de telefoonwacht:

0900 4503040
(€ 0,05 per minuut)


