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Al deze maatjes staan klaar om u te helpen bij het oplossen van financiële problemen.  

In deze nieuwsbrief: 

- Minimaregelingen gemeente Vijfheerenlanden 

- Facebookpagina Maatje Vijfheerenlanden 

- Smart met geld voor jongeren 

- Huursubsidie en inwonend werkend kind 

- Schoolspullenpas voor scholieren 

- Digid 

- Toeslagen 2019 en wijzigingen 2020 

- Kerstdiner 

- Internet Explorer 

- Sociale vaardigheidstraining kinderen 

- Zorgverzekering 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een email terug en u wordt uit het bestand 

verwijderd. U ontvangt in het vervolg geen informatie meer die wellicht van groot belang kan zijn in 

het verwerven van extra inkomsten etcetera.  

Contactgegevens: 

www.maatjevijfheerenlanden.nl 

Hulp nodig? Bel 06-28193674 tijdens kantooruren van 9-12 uur of stuur een email naar 

administratie@maatjevijfheerenlanden.nl  

De hulp is gratis.  

http://www.maatjevijfheerenlanden.nl/


Minimaregelingen 

Let op: aanspraak maken op diverse minimaregelingen kan nog tot en met 31-12-2019. Laat het 

financiële voordeel niet uw neus voorbijgaan en dien het vandaag nog in.  

Om in aanmerking te kunnen komen voor een minimaregeling mag uw inkomen over het algemeen 

niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm uitgaande van de leeftijd vanaf 21 jaar. Zie verder: 

https://www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2019/ 

  Bijstand  Bijstand 120% 

Bijstand voor ongehuwden per 1-1-2019 € 1.025,25 € 1.230,66 

Bijstand voor gehuwden per 1-1-2019 € 1.465,07 € 1.758,84 

Is uw inkomen lager dan kunt u in aanmerking komen voor: 

- Individuele inkomenstoeslag. Deze wordt toegekend als uw inkomen gedurende 3 jaar onder 

de bijstandsnorm ligt.  Uitkering kan oplopen tot ruim € 500. Deze aanvraag moet uiterlijk 

31-12-2019 ingediend zijn.  

- Jeugdcultuurfonds. Uw kind kan wellicht hier een beroep op doen als hij een instrument wil 

gaan bespelen. 

- Jeugdsportfonds. Uw kind kan dan wellicht een sport gaan beoefenen. 

- Regeling indirecte schoolkosten. Als u de extra kosten van een school niet kan dragen, dan 

kan via deze regeling een tegemoetkoming worden gevraagd, zodat uw kind niet wordt 

buitengesloten. 

- Stichting Leergeld. Bij deze Stichting kan u wellicht een fiets of computer benodigd voor uw 

kind aanvragen. 

- Tegemoetkoming maatschappelijke participatie. U kunt dan wellicht met uw kinderen een 

keer naar de bioscoop. Maximale bijdrage € 100. U moet wel eerst voorschieten en een bon 

overleggen. Deze aanvraag moet uiterlijk 31-12-2019 ingediend zijn.  

- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Let op hiervoor geldt de norm van 120% niet. Uw 

inkomen mag niet groter zijn dan de bijstandsnorm. U mag ook geen spaargeld bezitten.  

De inwoners van Vianen kunnen kijken op de site van Wil-Lekstroom. Kijk voor de voorwaarden op: 

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/extras-vijfheerenlanden-vianen_3334/ 

Hulp kan worden geboden door ofwel de Wijkwinkel Grote Geusplein 1 Vianen   

https://www.welzijnvianen.nl/wijkwinkel/  ofwel door het maatje dat u begeleidt. 

De inwoners van Zederik en Leerdam kunnen kijken op de site van AVRES. Kijk voor de voorwaarden 

op: https://www.avres.nl/home/extra-regelingen_41561/ 

Hulp kan worden geboden door ofwel SamenDoen (zie: https://samendoen.expert/  ) die u kan 

helpen met het invullen van formulieren ofwel door het maatje dat u begeleidt.  

 

Facebook 

Maatje Vijfheerenlanden heeft een facebookpagina (Maatje Vijfheerenlanden), waar frequent 

belangrijke informatie op wordt gezet. U kunt deze pagina volgen en doorsturen naar kennissen, 

familie, vrienden etc. Deze pagina herinnert u regelmatig aan belangrijke zaken, acties, voordeeltjes 

die te behalen zijn, etc. etc.  

Ga deze pagina vandaag nog volgen en wij vragen u om berichten ook zoveel mogelijk te delen. Laat 

iedereen kennis maken met Maatje Vijfheerenlanden. Wij helpen iedereen.   
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Smart met Geld 

Bij jongeren wil het nog weleens ontbreken aan kennis hoe om te gaan met je geld. Vooral voor 

jongeren is er een site die je leert om te gaan met geld. Naast adviezen, leuke opdrachten en 

herkenbare voorbeelden is de site zeer informatief: https://e-learning.smartmetgeld.nl/ 

Huursubsidie en werkend inwonend kind 

Bij het berekenen van de huurtoeslag telt de Belastingdienst Toeslagen ook het inkomen van 

medebewoners mee. Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt in 2019 alleen het inkomen boven 

€ 4.885 mee. Met andere woorden: als uw kind jonger is dan 23 jaar en op jaarbasis meer dan € 4885 

verdient, wordt het meerdere bij uw inkomen geteld en ontvangt u dus minder huurtoeslag of moet 

u zelfs de ontvangen huurtoeslag over dit jaar terugbetalen. Maak eventueel een proefberekening 

wat de gevolgen voor u zijn op: 

https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-

toeslagen 

 

Heeft u kinderen, die voor het eerst naar de middelbare school gaan en heeft u een laag inkomen, 

dan kunt u uw kinderen aanmelden voor een schoolspullen pas. Geef de namen van de middelbare 

scholieren door aan René Nagtegaal uiterlijk 30-11-2019. administratie@maatjevijfheerenlanden.nl  

  

Schoolspullenpas 

Stichting Armoedefonds verstrekt een schoolspullenpas aan middelbare scholieren die 

een tegemoetkoming in de aanschaf van hun schoolspullen goed kunnen gebruiken. Het 

gaat hier om kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan. De pas met 

een waarde van 50 euro wordt verstrekt in de eerste week van juli en is te besteden tot 

30 september 2020.  

 

Je kunt de pas nu alvast aanvragen. Dat werkt zo: 

1. Inventariseer hoeveel kinderen in jullie locatie de pas in september 2020 kunnen 

gebruiken. Dat doe je dus samen met de andere maatjes en jullie coördinator. 

2. Stuur een aanvraag naar info@armoedefonds.nl met daarin: 

- het aantal kinderen dat voor een schoolpas in 2020 in aanmerking komt 

- naam van de organisatie en de gegevens van de contactpersoon 

 Na inventarisatie zal Stichting Armoedefonds in april bekend maken of onze locatie 

geselecteerd is voor de schoolspullenpas en krijg je te horen hoeveel passen 

we ontvangen in juli.  
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Digid 

Bij gebruik van Digid voor Belastingen of Toeslagen wordt in de loop van 2020 een extra stap 

toegevoegd, voordat je bij Mijn Belastingen of Mijn Toeslagen kunt komen. Je krijgt dan een sms met 

code. Die SMS wordt gestuurd naar degene op wiens naam jij inlogt. 

Toeslagen 2019 en wijzigingen 2020 

De huurtoeslag werd tot en met 2019 abrupt gestopt, als je een grens overschreed. Vanaf 2020 

wordt die grens geleidelijk afgebouwd. 

Voorbeelden 

Betreft Grens 2019 Grens 2020 

Alleenstaande 23.000 28.000 

Gehuwden/partners 31.000 37.000 

   

Het kan dus zijn, dat u vanaf volgend jaar WEL in aanmerking gaat komen voor huurtoeslag. Als u 

thans op de grens zit voor 2019 kan het nuttig zijn nu een aftrekpost te creëren. Bijvoorbeeld een 

schenking aan Maatje VHL. 

Onder aftrek van de schenking kan de ontvangst van huurtoeslag in de honderden euro’s lopen. Heb 

je daarbij vragen? Neem contact op met Johan van Oort. 

coordinatorjohan@maatjevijfheerenlanden.nl  

Stel dat u thans niet voor toeslagen in aanmerking komt. Dan nog kan het zinvol zijn, om bij het 

indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 in februari/maart 2020 te gaan kijken bij 

toeslagen en bij proefberekening of u wellicht voor een nabetaling aan toeslagen voor het jaar 2019 

in aanmerking komt.  U hebt daarvoor de tijd tot 1-9-2020. Daarna vervalt het recht om toeslagen 

aan te vragen over het jaar 2019. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kerstdiner 

Ook dit jaar organiseert de wijkwinkel Vianen op Eerste Kerstdag van 15.30 tot 21.00 uur een 

kerstdiner. Alleenstaanden met of zonder kinderen en echtparen zijn van harte welkom. De kosten 

voor een driegangenmenu bedragen € 10 per persoon. 

Opgeven kan via: openhuiskamer@welzijnvianen.nl 

Internet Explorer 11 en Belastingdienst 

Let op: Internet Explorer 11 wordt vanaf 2020 niet meer ondersteund door de Belastingdienst. Het 

kan dus zijn dat deze site niet goed werkt, als u inlogt bij Mijn Belastingen. De site werkt wel goed, als 

u gebruik maakt van Firefox, Edge of Chrome.  

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen 

Half januari 2020 start Het Jeugd Punt weer met een sociale vaardigheidstraining voor kinderen. 

Mogelijk heeft u een kind dat wat weerbaarder gemaakt moet worden. Dan is deze sociale 

vaardigheidstraining zinvol. U kunt uw kind zelf opgeven en daaraan zijn geen kosten verbonden. 

Het intakegesprek doet de organisatie samen met ouders en kind.  

mailto:coordinatorjohan@maatjevijfheerenlanden.nl
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De aanmeldingen voor de meidengroep mogen de ouders  mailen naar dg@jeugd-punt.nl en voor de 

jongensgroep naar dk@Jeugd-Punt.nl .  

Let op: De uiterste aanmelddatum voor deze training hebben wij vastgesteld op 19 december. 

Voor overleg of nadere informatie is het Jeugd Punt te bereiken op nummer 06-39840234 (Donna 

Geelen) en 06-24794588 (Daniël Kolenberg) 

Zorgverzekering 

Voor alle inwoners in Vijfheerenlanden bestaat de mogelijkheid een speciale zorgverzekering af te 

sluiten bij VGZ, bekend onder VGZgemeentepolis.  

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze minimaregeling mag uw inkomen over het algemeen 

niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm, uitgaande van de leeftijden van 21 en ouder. Voor 

meer informatie: https://www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2019/ 

  Bijstand  Bijstand 120% 

Bijstand voor ongehuwden per 1-1-2019 € 1.025,25 € 1.230,66 

Bijstand voor gehuwden per 1-1-2019 € 1.465,07 € 1.758,84 

Uw vermogen moet lager zijn dan € 21.330,00 als u een alleenstaande (ouder) bent of € 42.660,00 als 

u gehuwd/samenwonend bent. 

Voordelen 

Met de VGZ-zorgverzekering bent u voordelig en toch goed verzekerd. De voordelen op een rijtje: 

• Extra lage premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering. 
• U krijgt veel vergoed, o.a. brillen, fysiotherapie, tandarts en uw eigen bijdrage voor de Wmo. 
• U kunt uw eigen risico mee verzekeren. 
• U hoeft geen geld voor te schieten. Uw rekeningen gaan direct naar VGZ. 
• Het maakt niet uit hoe gezond u bent: iedereen mag meedoen. 
 

Voor aanmelden en uitkeringsoverzichten ga naar 

https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/vijfheerenlanden/#!/pakketten 

Premie 

VGZ-gemeentepakket compleet € 139,23 p.p.  

VGZ-gemeentepakket compleet incl. eigen risico € 153,63. 

Overstappen kan tot en met 31-12-2019.  
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