
SENIOREN HELMOND NIEUWS
Verenigde Bonden 
Overleg Helmond

KBO Kring Helmond
K B O -B ra b a n t Beste Senioren van Helmond,

PCOB afdeling Hel
mond

Op deze pagina treft u voortaan belangrijk/interessant nieuws aan voor alle senioren in Helmond. De 
pagina verschijnt een keer in de twee maanden en is mede mogelijk gemaakt door de uitgever van 
deze krant te weten Adcommunicatie!

PVGE afdeling Hel
mond o o @ e
NOMB afdeling Helmond

Het nieuws op deze pagina kan betrekking hebben op financiële hulp voor ouderen in Helmond, maar 
ook andere onderwerpen komen aan bod zoals onder andere regelingen van de gemeente waar u 
gebruik van kunt maken, vervoersmogelijkheden voor ouderen in Helmond , Wonen, Ouderenzorg, 
Dementie en hulp daarbij. Ook kunnen we op deze pagina verslag doen van ons overleg met de ge
meente .

NETWERKORGANISATIE
MENSBEWUST Maar laten we beginnen met ons als VBOH aan u voor te stellen.

D IEN STEN  VAN H E T VBOH.

B E LA S TIN G S E R V IC E  V O O R  O UD ER EN .
Wat is de belastingservice voor ouderen?
De belastingservice is een dienst voor senior
en van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. 
Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij een 
verzoek om teruggave inkomstenbelasting of 
bij het aanvragen van toeslagen. In Helmond 
werken ongeveer 15 vrijwillige belastingin- 
vullers.

C L IE N TO N D E R S TE U N E R S  VOO R O UD ER EN .
Wat doet een cliëntondersteuner?
Onze cliëntondersteuner helpt de (oudere) 
hulpvrager en komt voor zijn/haar belangen op 
wanneer deze een WMO-aanvraag doet bij de 
gemeente. In Helmond werken ongeveer 7 cli
ënt ondersteuners

VR IJW ILLIG E O U D ER EN  AD VISEU R S 
Een Vrijwillige ouderenadviseur is een general
ist die letterlijk hulpvragen van A  (admini
stratie) tot Z  (zingeving) kan tegenkomen. Een 
V O A  wijst U dus de weg, laat zien waar u de 
oplossing voor uw probleem kunt vinden.

VR IJW ILLIG E TH U ISA D M IN ISTR A TEU R S 
Administratie op orde brengen. Heeft u moeite 
met het bijhouden van uw administratie en wilt 
u bijvoorbeeld hulp bij het ordenen van uw 
post of met budgetteren? Schakel dan een van 
onze thuisadministrateurs in.

HOE S C H A K E L T U EEN VAN B O V EN S TA A N D E 
ONDERSTEUNERS/ADVISEURS IN?

Door contact op te nemen met ons secretariat: 
via telefoonnummer 0492-792392 of email naar 
info@vboh.nl

NB. Alle bovengenoemde ondersteuners en 
adviseurs worden opgeleid door KBO-Brabant / 
V BO H / Gemeente Helmond, zodat zij u 
zorgvuldig en discreet kunnen helpen.

Stichting Verenigde Bonden Overleg Hel
mond
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Stichting VBOH. Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond (VB O H ) behartigt de belangen 
van alle senioren in Helmond. Stichting VBOH mengt zich vasthoudend en overtuigend in de maat
schappelijke discussie. Waar seniorenbeleid plaatsvindt, praat en denkt Stichting VBOH mee. Stich
ting VBOH bestaat uit Helmondse seniorenorganisaties en Helmondse afdelingen van landelijke bon
den. Samen zorgen de aangesloten organisaties KBO-Brabant, PCOB , PVGE , NOMB voor één 
krachtig samenwerkingsverband.

Doelen en taken. Stichting VBOH behartigt de belangen van alle Helmondse senioren op het 
gebied van hulp en ondersteuning, educatie, bewustwording en financiën. Dit doen we met diensten 
voor de aangesloten bonden en hun leden, bijvoorbeeld door het opleiden van vrijwilligers en belan
genbehartigers. Stichting VBOH adviseert Gemeente Helmond gevraagd en ongevraagd. Stichting 
VBOH heeft zitting in diverse overleg- en adviescommissies.

Organisatie. Stichting VBOH is een open samenwerkingsverband. Iedere Helmondse seniorenor
ganisatie die het eens is met onze doelstellingen, kan zich bij de Stichting VBOH aansluiten. De aan
gesloten organisaties bepalen samen waar, wanneer en op welke manier de Stichting VBOH zich in
zet. Op die terreinen speelt Stichting VBOH een voortrekkersrol. VBOH is een stichting, met een onaf
hankelijk voorzitter. Stichting VBOH krijgt subsidie van de gemeente Helmond voor projecten en dien
sten die ze uitvoert voor alle oudere inwoners van Helmond.

ACTUALITEITEN

Gratis gezondheidscheck voor volwassenen in Helmond.

HELM O ND  -  O p zoek naar een gratis gezondheidscheck en extra in
formatie over gezondheid en voeding? Meld je dan aan voor de 
Meet, Weet en Beweeg bijeenkomst op vrijdag 4 november in Wijk
huis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, in Helmond (Mierlo- H o u t). 
Alle deelnemers ontvangen een gezondheidsrapport inclusief een 
persoonlijk advies. Interesse? Aanmelden kan via de website 
www.jibbplus.nl. Doen!!! Wanneer: Vrijdag 4 november van 10:00 

tot 12:00 uur en van 12:30 uur tot 14:30 uur.

Vraag Uw energietoeslag aan.

Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd? Neem dan 
contact op met uw gemeente. U kunt telefonisch bij de gemeen
te informeren of u er recht op heeft. Telefoonnummer 14 0492 
(en dan optie 2 kiezen.) Dan kijkt de gemeente samen met u wrat 
er mogelijk is. Als u in een zo rg - of verpleeginstelling woont of 
alleen een postbusadres in de gemeente heeft komt u niet in 
aanmerking voor de energietoeslag.

Vindt u het lastig? Neem dan contact op met ons secretariaat telefoon: 0492-792392 of email: 
info@vboh.nl
W a nn e er k o m t een A O W  gerechtigde in aan m erkin g?

Vanaf A O W -lee ftijd 21 to t A O W -leeftijd

Alleenstaand €  1.513,70 €  1.360,74

Alleenstaande ouder €  1.752,64 €  1.749,52

Sam enw onend/getrouw d. €  2.050,54 €  1.943,92

Belangrijk!
Per paar krijgt u één keer de energietoeslag. Uw  vermogen telt N IE T mee. Ook heeft de energietoeslag G EEN  
EN K EL G E V O LG  voor de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag of de hoogte van uw eigen inkomensaf
hankelijke bijdrage inde zorg. U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag antwoord van de gemeente.
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