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Cynthia Knoppers* is ontslagen bij de kapsalon 
waar ze werkt. Zij wil nu graag als zzp’er aan de 
slag en bij de mensen thuis gaan knippen. Moet zij 
nu voor deze werkzaamheden btw afdragen aan de 
Belastingdienst? Ze vraagt hierover advies bij het 
Geldloket.  

De consulent van het Geldloket geeft aan dat zij 
als zelfstandig ondernemer btw-plichtig is. Het is 
daarom belangrijk dat Cynthia vanaf het begin een 
goede btw-administratie heeft waarin duidelijk de 
afgegeven facturen, de ontvangen rekeningen, de 
uitgaven en de inkomsten staan. Voor elke knip-
beurt moet zij 6% btw afdragen aan de Belasting-
dienst. Dit moet dus ook altijd op de bon van de 
klant staan. De btw die Cynthia over de inkoop van 
haar kappersspullen betaalt, mag zij weer van dit 
bedrag aftrekken. Wat overblijft moet zij afdra-
gen aan de Belastingdienst. Wanneer Cynthia zich 
als zzp’er inschrijft bij de Kamer van Koophandel 
ontvangt zij automatisch een btw-nummer. Of ze 
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks btw-aangif-
te moet doen beslist de Belastingdienst. 

De consulent geeft de tip mee om de app Btw-Alert 
te downloaden. Deze app stuurt Cynthia een be-
richtje als het weer tijd is om aangifte te doen.

Door een grote reorganisatie is Frank Sneijders 
zijn baan als financieel medewerker kwijtgeraakt 
en zit hij nu alweer een hele tijd werkloos thuis. 
Frank is bang dat hij met zijn 55 jaar niet snel aan 
de slag komt. Bovendien heeft hij door het lagere 
inkomen steeds minder grip op zijn in- en uitgaven. 
Hij weet dat hij nu in actie moet komen maar waar 
moet hij beginnen?  

Omdat Frank alweer enige tijd op bijstandsniveau 
leeft, checkt de consulent eerst of hij alle 
inkomensvoorzieningen krijgt waarop hij recht 
heeft. Dit blijkt zo te zijn. De consulent stelt samen 
met Frank een nieuwe begroting op. Hierdoor 
krijgt hij weer overzicht. Tijdens het gesprek geeft 
Frank ook aan dat hij zich, door alles wat hem is 
overkomen, lamgeslagen voelt. Hij komt nog weinig 
de deur uit en het lukt hem niet om zijn situatie te 
veranderen.   
De consulent bespreekt met hem of hij misschien 
extra begeleiding wil van een minimacoach. 
Een minimacoach is in dienst van de gemeente 
Amersfoort en werkt voor inwoners 
van Amersfoort en Leusden.

Net gestart als zzp’er? Denk aan 
een goede btw-administratie!

Tip uit het Geldloket

Tip uit het Geldloket

Minimacoach helpt je op weg

Nynke Geertsma   
stadsdichter in 
Amersfoort
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Reminder aangifte! 
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Een minimacoach komt bij de mensen thuis en 
kijkt samen welke stappen er ondernomen moeten 
worden om de situatie te verbeteren. In het geval 
van Frank helpt de minimacoach overzicht op zijn 
financiën te houden en activiteiten buiten de deur 
te ondernemen. Doordat de minimacoach Frank 
stimuleert om in actie te komen, zal de stap naar 
betaald werk voor hem kleiner worden. Nog in de 
wachtkamer van het Geldloket belt Frank naar het 
nummer van de minimacoaches.
Twee maanden later werkt hij naar ieders 
tevredenheid als vrijwilliger op de financiële 
administratie van een goede doelen fonds. Hij 
heeft weer zin in de toekomst en is ook bezig om 
betaald werk te vinden, onder andere met behulp 
van een sollicitatieclub.

> Vervolg van de voorpagina.

Afgelopen zomer is Mohammed Abdi afgestudeerd 
aan de Hogeschool Utrecht. Hij woont nog bij zijn 
ouders en is 24 jaar oud. De afgelopen maanden 
heeft Mohammed veel gesolliciteerd. Het is hem 
tot nu toe niet gelukt een baan te vinden. Het feit 
dat Mohammed nooit gewerkt heeft werkt ook 
niet mee. Hij heeft nu helemaal geen inkomen. 
Mohammed wil graag meedelen in de kosten van 
zijn ouders. Zij werken maar hebben het niet al te 
breed. Hij vraagt zich af of hij in aanmerking komt 
voor een uitkering zolang hij geen baan heeft.  

Mohammed komt in aanmerking voor een 
bijstandsuitkering van de gemeente. Omdat hij bij 
zijn ouders woont en de woonlasten met hen kan 
delen, geldt voor Mohammed de kostendelersnorm. 
Mohammed krijgt daarom een lagere uitkering 
dan wanneer hij alleen had gewoond. De sociaal 
raadsvrouw adviseert Mohammed om zo snel 
mogelijk een uitkering aan te vragen bij de 
gemeente. Hiervoor moet hij zich bij het UWV 
inschrijven als werkzoekende. Dit kan hij allebei 
met zijn DigiD doen via www.werk.nl. 

Mevrouw de Boer is alleenstaand en ontvangt 
inkomsten uit een AOW-uitkering en uit een 
klein pensioen. Zij heeft ook spaargeld op de 
bank. Nu hoorde zij in het nieuws dat in 2016 
de ouderentoeslag wordt afgeschaft. Wat voor 
gevolgen heeft dit voor mevrouw de Boer? 

De ouderentoeslag is een extra vrijstelling van 
vermogensbelasting. De eerste € 21.330,- aan 
vermogen is vrijgesteld van belasting. Mensen van 65 
jaar of ouder hebben daarnaast een extra vrijstelling 
van € 14.118,-. Dit is de ouderentoeslag. Mevrouw 
de Boer heeft € 30.000,- aan spaargeld. Wanneer 
in 2016 de ouderentoeslag wordt afgeschaft, komt 
zij met haar spaargeld boven de vrijstelling. Dit 
betekent dat zij meer vermogensbelasting moet 
gaan betalen. 
Het vervallen van de ouderentoeslag heeft ook effect 
op het recht op huurtoeslag. Voor het bepalen van de 
huurtoeslag wordt namelijk gekeken naar hoeveel 
vermogen iemand heeft. Mevrouw de Boer heeft nu 
geen recht meer op huurtoeslag omdat zij volgens 
deze nieuwe regelgeving teveel vermogen heeft. De 
consulent adviseert haar om op tijd de huurtoeslag 
stop te zetten. Hiermee voorkomt zij dat ze later 

Tip uit het wijkspreekuur

Tip uit het Geldloket 

Zoek uit of je recht hebt op een 
uitkering! 

AOW-uitkering en spaargeld? In 
2016 vervalt de ouderentoeslag!  

Nynke Geertsma  
stadsdichter in Amersfoort
“De decembermaand is van oudsher een zeer 
gezellige, maar ook dure maand voor velen 
die Sinterklaas of kerst met cadeaus vieren. 
Er is bovendien veel leuks te doen in de stad, 
zoals de ijsbaan op het Eemplein, activitei-
ten rondom de O.L.V.-toren en gezellige 
wintermarkten. Voor zo’n 5 à 6 euro per per-
soon kun je de meeste activiteiten al bezoe-
ken. Maar het allerleukste uitje in de maand 
december vind ik het festival Gluren bij de 
Buren, dat op zondag 13 december plaats-
vindt. In zo’n 120 huiskamers in de stad kun 
je dan genieten van muziek, theater, dans, 
poëzie en andere kunsten. Helemaal gratis 
te bezoeken, je ontmoet leuke mensen én 
je krijgt er ook nog een kopje koffie of thee 
bij. Fijne feestdagen!”

Nynke Geertsma is sinds 1 maart de eerste 
vrouwelijke stadsdichter van Amersfoort. 
Zij publiceert haar gedichten over actuele 
gebeurtenissen in de stad via social media, 
de Stadsberichten in de Stad Amersfoort en 
haar website www.stadsdichteramersfoort.
blogspot.nl.

De uitgaanstip van ...
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Paula werkt twee dagen in de week. Zij wil wel 
meer werken maar een dag extra kinderopvang 
kost haar helaas meer dan dat een extra dag wer-
ken oplevert. Mede-cursist Carlos vertelt dat vanaf 
1 januari 2016 de kinderopvang-toeslag fors om-
hoog gaat. Wellicht dat Paula vast kan uitzoeken 
wat dit straks voor haar betekent. 

Kate van Doorn heeft een eenmanszaak. Ze koopt 
oude meubelen, knapt ze op en verkoopt ze weer 
via haar website. Omdat Kate ziek is geworden 
heeft ze haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Ze 
moet echter ook de boekhouding nog afronden.  
Als ze dit niet doet blijft ze belastingplichtig. Zij 
vraagt het Geldloket hoe ze dit moet doen. En of 
er nog andere dingen zijn die moeten gebeuren.  

Kate moet een aantal acties ondernemen om haar 
bedrijf ook administratief te beëindigen, vertelt 
de consulent van het Geldloket. Allereerst moet 
zij haar bedrijf uitschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft de 
uitschrijving door aan de Belastingdienst. Kate 
krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Als zij 
die niet ontvangt moet ze de Belastingdienst zelf op 
de hoogte stellen van de beëindiging. Ten tweede 
moet Kate fiscaal afrekenen met het bedrijf. Dit 
betekent dat ze de administratie van het bedrijf 
moet afronden, de jaarstukken van het bedrijf 
en de definitieve aangifte omzetbelasting zo snel 
mogelijk moet indienen bij de Belastingdienst. 
Kate kan hiervoor een boekhouder of accountant 
inhuren. Ze kan het ook zelf doen en contact met 
de Belastingdienst opnemen voor advies. Tot slot 
vertelt de consulent Kate dat zij wettelijk verplicht 
is de administratie 7 jaar te bewaren. 

een bedrag moet terug betalen. Door het missen 
van de huurtoeslag heeft mevrouw De Boer minder 
te besteden per maand. Daarom kijkt de consulent 
samen met haar naar besparingsmogelijkheden. 

Uit de budgetcursus

Tip uit het Geldloket 

Stoppen met je bedrijf? Let op de 
regels! 

Kinderopvangtoeslag gaat omhoog

 
Resto VanHarte

Resto VanHarte zit al weer een tijdje op de 
nieuwe, vaste locatie. De vrijwilligers ma-
ken er elke week weer een gezellig restau-
rant van. Iedere maandag en woensdag ko-
ken zij daar een driegangenmenu. Iedereen 
is van harte welkom. Maak hiervoor gebruik 
van de kennismakingsaanbieding.

Maandag en woensdag: 
Resto VanHarte Liendert Praktijkschool 
Accent, Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort. 
Maandag en woensdag geopend vanaf 
17.30 uur. Het diner begint om 18.00 uur. 
Graag wel van tevoren reserveren via 
www.restovanharte.nl of bellen naar 
0900-9003030 (10ct/min).

Resto VanHarte

UITGELICHT 

“Dankzij Amersfoort Bespaart 

kunnen we nog meer mensen laten 

genieten van een maaltijd buiten 

de deur voor weinig geld.”

(Patricia Hugen, Restomanager Amersfoort)

Meer weten? www.wijzeringeldzaken.nl/
actueel/ouderentoeslag-veranderingen/   

Meer weten? www.ondernemersplein.nl/
ondernemen/bedrijf-stoppen-of-verkopen/
bedrijf-stoppen/info

(Normaal € 7,-)

•••  AANBIEDING  •••
3-gangen-menu speciaal voor lezers 

van Amersfoort Bespaart!

Maak 
kennis met 

Resto 
VanHarte €4,-

per 
persoon 
per 
maaltijd

voor
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3 januari 2016

Winterwandeling op Groot 
Stoutenburg
Een frisse neus halen na alle feestdagen? Dat kan! 
In de mooie natuur van Utrechts Landschap kunt u 
onder leiding van gidsen een prachtige wandeling 
maken over Landgoed Heerlijkheid Stoutenburg. 
De gids lardeert de wandeling met verhalen over 
de dieren, bomen en het landschappelijk schoon 
van het landgoed. 

Wanneer: 3 januari 2016 van 14.00 - 16.00 uur.
Waar: Landgoed Stoutenburg, Stoutenburger-
  laan 4, Stoutenburg. 
Toegang: Gratis.

24 januari 2016

Vier de winter op landgoed 
Stoutenburg
Voor de allerkleinsten is er een spannende speur-
tocht met opdrachtjes en wijden we de kabouter-
boom in. Met de oudere kinderen gaan we braak-
ballen uitpluizen en onderzoeken. Zij kunnen de 
microscoop gebruiken en allerlei vondsten uit het 
bos nader bekijken. Een gevarieerde middag voor 
kinderen van alle leeftijden! 

Wanneer: 24 januari 2016 van 13.30 - 16.00 uur.
Waar: Informatiecentrum Koetshuis Stouten-
  burg, Stoutenburgerlaan 4, Stouten- 
  burg. 
Info: www.utrechtslandschap.nl

Utrechts Landschap

UITGELICHT 

13 december

Gluren bij de buren
Ook dit jaar doet Koetshuis Stoutenburg weer mee 
aan dit leuke evenement in Amersfoort en omge-
ving. In het Koetshuis speelt BRUIN TAPIJT, een 
scene op zijn kant, sprekende slakken, twee voor-
malig geliefden die elkaar toevallig ontmoeten op 
een camping: alles kan bij deze improvisatievoor-
stelling. 

Wanneer: 13 december om 13.00, 14.30 en 16.00  
  uur.  
Waar: Landgoed Stoutenburg, Stoutenburger-
  laan 4, Stoutenburg. 
Toegang: Gratis.

“Wij kunnen in Amersfoort Bespaart 

veel mensen informeren over de 

interessante, leerzame én betaal-

bare activiteiten in onze natuurge-

bieden”

(Ester Floor, Utrechts Landschap)
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Spectaculaire kerstshow 
bij Eurofleur  
Kom gezellig kerst-shoppen in de grootste overdek-
te kerstshow van Midden-Nederland. Ook dit jaar is 
er weer van alles te beleven voor jong en oud. 

Wanneer: Tot 28 december.  
Waar: Ursulineweg 14, Leusden.
Toegang: Gratis.

19 december

Kerstlichtjeswandeling 
Leusden   
De wandeling vertelt het kerstverhaal uitgebeeld 
door diverse figuranten langs een spoor van 1500 
lichtjes. Keizer Augustus staat weer aan het begin 
van de kerstwandeling.

Wanneer: 19 december van 18:00 - 20:00 uur.
Waar: Jan Banninkpark, Bavoortseweg 25,   
  Leusden. 
Toegang: Gratis.
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Kinderboerderij de Vosheuvel
In de Vosheuvel zijn koeien, pony’s, ezels, varkens, 
geiten en schapen te zien. Er zijn ook kleinere die-
ren zoals kippen, konijnen en knaagdieren te be-
wonderen. In de knuffelweide kunnen jong en oud 
geiten aaien en knuffelen. 

Wanneer: Maandag t/m zaterdag van 10.00 – 16.45 
  uur (dinsdag gesloten), zondag van   
  14.00 – 16.45 uur.
Waar: Heiligenbergerweg 187,  Amersfoort. 
Toegang: Gratis.

“In Amersfoort Bespaart kunnen we 

laten zien dat ‘uit in Amersfoort’  

niet duur hoeft te zijn.”

(Ursula de Beer, VVV Amersfoort)

VVV Amersfoort

UITGELICHT 
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18 december

Sterrenkijkavond  
De Sterrenwacht Midden-Nederland organiseert 
een publieksavond. Dé kans om een kijkje te ne-
men bij de Publiekssterrenwacht. Je kunt bekende 
en minder bekend hemelobjecten bekijken door 
telescopen.

Wanneer: 18 december.
Waar: Sterrenwacht Midden-Nederland, 
  Schothorsterlaan 27, Amersfoort.
Toegang: Gratis.

Warme Witte Winter 
Weken
Tijdens de Warme Witte Winter Weken kun je de 
levende Kerststal bezoeken of sfeerwinkelen in 
een kerstparadijs. Vaarderhoogt is herschapen tot 
een sprookjesachtig dorp in Anton Pieck-stijl vol 
met pittoreske winkeltjes.

Wanneer: t/m 23 december, elke dag van 10.00 -  
  17.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur.
Waar: ‘t Vaarderhoogt, Dorresteinweg 72b, 
  Soest.
Toegang: Gratis.

Voorlezen bieb Vathorst 
Elke zaterdag kun je in de bieb in Vathorst gezellig 
luisteren naar verhalen uit mooie prentenboeken 
of andere voorleesboeken. De leeftijd van de kin-
deren bepaalt de keuze voor het boek.  

Wanneer: Elke zaterdag van 11.30 - 12.00 uur. 
Waar: Bibliotheek Vathorst, Leeghwater 1-3, 
  Amersfoort.
Toegang: Gratis.

Kidsproof

UITGELICHT 

“Amersfoort Bespaart biedt 

Kidsproof een extra platform om 

zoveel mogelijk kinderen blij te 

maken met activiteiten die weinig 

tot niets kosten.”

(Hetty Buist, Kidsproof)
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Zoveel meer dan alleen een 
2e hands winkel   
Dat het kringloopcentrum een winkel is waar kle-
ding, meubilair en spullen een 2e leven tegemoet 
gaan, is voor iedereen zichtbaar. Minder bekend is 
de mensenkant van het kringloopcentrum.

Wist u dat er in 2014...
37 vaste medewerkers
6 kansjaardeelnemers
169 vrijwilligers
69 re-integranten
17 dagbesteders
44 stagiaires (Praktijkonderwijs, MBO & HBO) en 
104 taakstraffers 
bij kringloopcentrum Amersfoort-Leusden 
hebben gewerkt?  
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Kringloopcentrum 
Amersfoort/Leusden
Zwaaikom 21 te Amersfoort

Openingstijden:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur 
zaterdag 10.00-17.00 uur.

Alle activiteiten die het Kringloopcentrum 
organiseert zijn gratis toegankelijk. 
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Kringloop Amersfoort/Leusden

UITGELICHT 

“Door onze samenwerking kunnen 

meer inwoners op een aangename 

manier beter rondkomen.”

(Lidy Bartels, 

Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden)

Nieuwste aanbiedingen? 
De Kringloop weet van te voren niet precies 
wat zij krijgen aangeboden. Zij laten zich graag 
verrassen door hun klanten. Volg de Kringloop op 
Facebook en blijf op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes en acties. 
www.facebook.com/kringloopamersfoortleusden

Decemberactie! 

In de week van 14-19 december is er 
korting op al het bestek en serviesgoed om 

de kersttafel mee te dekken. 

Al deze 446 mensen samen hebben meer dan 3 
miljoen kilo (!) goederen en textiel door hun han-
den laten gaan. Omdat het kringloopcentrum een 
stichting is zonder winstoogmerk, worden alle op-
brengsten hiervan weer geïnvesteerd in milieu en 
sociale doelstellingen. 

En wist u ook...
dat naast winkel, magazijn en transport, hier ook 
diverse werkplaatsen zijn waar onder andere fiet-
sen worden opgelapt en allerlei elektronica wordt 
getest? Op Zwaaikom 29 wordt binnenkort een ICT 
werkplaats en winkel  geopend. En in ons textiela-
telier op de eerste verdieping zijn 25 mensen aan 
het werk om Ekstertassen en Huislijnartikelen te 
maken, die 100% bestaan uit mooie kringloopma-
terialen.



Colofon
Amersfoort Bespaart 
is een uitgave van 
Geldloket Amersfoort. 

Redactie: 
Geldloket Amersfoort 
Nieuweweg 5 
3811 EW Amersfoort

Deze uitgave is ter 
informatie, u kunt aan 
de inhoud geen rechten 
ontlenen. 
Aan- of afmelden voor 
Amersfoort Bespaart kan 
via Amersfoort Bespaart@
geldloket amersfoort.nl

Geldloket Amersfoort • Nieuweweg 5 • 3811 EW Amersfoort • tel. 033 800 99 70 • www.geldloketamersfoort.nl

Een uitgave van:

Tips van onze lezers!

Google Goggles 
Richt de camera van je mobiele telefoon 
op een schilderij, een beroemd monu-
ment, een streepjes- of QR-code, een 
product of een populaire afbeelding. Als 
Goggles het in de database kan vinden, 
ontvang je er handige informatie over. 
Goggles kan tekst ‘lezen’ in het Engels, 
Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Portugees, 
Russisch, en Turks, en dit in andere talen 
vertalen. 

Shazam     
Je hoort een nummer op de radio en wilt 
weten van wie het is? Geen probleem, 
Shazam biedt uitkomst. Hou de telefoon 
bij de luidsprekers, druk op tag in het 
menu en de app gaat op zoek naar de titel 
en uitvoerende artiest van het nummer.   

Uitzending gemist?     
Voorheen bekend als Uitzending Gemist, 
NPO voor onderweg. Bekijk gemiste uit-
zendingen van de publieke omroepen. Let 
op: vraagt veel dataverkeer, dus gebruik 
deze dienst bij voorkeur via wifi. Program-
ma’s zijn 30 dagen na afloop van de uit-
zending gratis te bekijken.

Hoge nood?  
Flush- Public Toilet Finder. Als je moet 
dan moet je. Deze simpele app toont het 
dichtstbijzijnde publieke toilet op een 
kaart van de omgeving. Niet alleen in Lon-
den of Parijs, maar ook in het centrum van 
grote Nederlandse steden.  

Croqqer 
Een platform dat de deeleconomie stimu-
leert. Buren kunnen elkaar helpen door 
klusjes te klaren. Het draait vooral om ta-
ken in en rond het huis. Dat kan gratis, te-
gen betaling; ruilen tegen een andere klus 
kan ook.
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Gedicht van Nynke Geertsma

Wat er is 

Zo lang gewacht 

- ik wil niets frustreren - 

maar wanneer dacht 

jij híer ‘ns aan te meren: 

jij, groot schip met geld, 

dat mij - aan woeste baren 

zo vaak blootgesteld - 

eindelijk zal bedaren? 

Ach nee, het is klaar, 

ik ben het wachten zat. 

Erg veel heb ik niet, maar 

hoezeer mis ik wat? 

Zolang als ik leef 

en ik samenzijn mag 

met om wie ik geef, 

goed, dan pluk ik de dag! 

Dus blijf maar op zee, 

want, al doet ‘t soms pijn, 

ik waan me tevree 

met wat er is en zal zijn.


