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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de zomereditie 

van onze periodieke nieuwsbrief 

met wederom interessante artikelen 

waarmee u uw voordeel kunt doen. 

Wist u dat verbouwingen aan uw 

eigen woning tijdelijk goedkoper 

kunnen worden uitgevoerd, dat 

schuldeisers nu wettelijk meer  

instrumenten tot hun beschikking 

hebben om betalingsachterstanden 

tegen te gaan en dat er mogelijk-

heden zijn om de fors gestegen eigen 

bijdrage voor de AWBZ te verlagen? 

Meer hierover leest u in deze uit-

gave van onze nieuwsbrief. Mocht u 

over één of meerdere onderwerpen 

meer informatie willen, neemt u dan 

gerust contact met ons op.

Wij wensen u weer veel leesplezier, 

goede zaken en alvast een fijne 

zomer(vakantie) toe.

Uitgave juni 2013

Eigenwoninglening bij familie of BV
Er is in de media veel aandacht geweest  
voor de gewijzigde voorwaarden waaraan 
nieuwe hypotheekleningen vanaf 2013  
moeten voldoen. Om de rente vanaf 2013  
te mogen aftrekken moet de nieuwe lening 
in maximaal 30 jaar minimaal annuïtair 
worden afgelost. Het maakt hierbij niet uit of 
de lening is afgesloten bij een bank of elders. 
De voorwaarden gelden niet voor bestaande 
leningen. Ook niet, als de bestaande lening 
wordt overgesloten. 

Is de lening bij familie of de eigen BV (dus 
niet bij een bank) afgesloten, dan geldt nog 
een extra voorwaarde om in aanmerking 
te komen voor renteaftrek. Uiterlijk op 31 
december van het jaar volgende op het jaar 
waarin de lening is afgesloten moet de  
schuldenaar een aantal gegevens melden 
aan de Belastingdienst. Deze gegevens 
hebben betrekking op de startdatum, de 
hoogte, de looptijd en het rentepercentage 
van de lening en op de wijze van aflossing. 
Worden deze gegevens niet tijdig gemeld, 
dan kan de betaalde rente niet worden af-
getrokken, ook niet over toekomstige jaren.

Overigens kon tot 1 april 2013 nog een  
kapitaalverzekering eigen woning* (KEW) 

worden afgesloten of een bestaande  
kapitaalverzekering worden omgezet in  
een KEW*. Pas in maart dit jaar werd  
duidelijk wie van deze mogelijkheid  
gebruik kon maken. Omdat er daardoor  
veel te weinig tijd was om iedereen nog te 
kunnen adviseren, heeft de Tweede Kamer 
de regering opgeroepen om het afsluiten 
van een KEW* en het omzetten naar een 
KEW* nog tot 31 december 2013 toe te 
staan. Als aan deze oproep gevolg wordt  
gegeven, gaat dit alleen gelden voor  
degenen die met schriftelijke bewijzen  
kunnen aantonen dat zij zich voor 1 april  
bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon 
hebben gemeld. •

*  Ditzelfde geldt voor het beleggingsrecht eigen woning  
 (BEW) en de spaarrekening eigen woning (SEW).

‘Eenmalige’ crisisheffing ook in 2014
Werkgevers moesten in april 2013 een 
eenmalige crisisheffing betalen voor zover 
een werknemer in 2012 meer dan € 150.000 
loon ontving. Deze heffing bedraagt 16% 
over het meerdere loon. Tegen deze heffing 
is al veel bezwaar gemaakt. Zo veel zelfs dat 
de Belastingdienst een centraal adres heeft 
ingesteld waar bezwaren naar toe kunnen 
worden gestuurd (Belastingdienst, Postbus 
116, 6400 AC Heerlen). Ondanks deze  
bezwaren is besloten de crisisheffing  
te verlengen. 

Ook in het voorjaar van 2014 moet de werk-
gever een pseudo-eindheffing betalen van 
16% over het loon boven de € 150.000  
in 2013. Wel heeft de staatssecretaris van  
Financiën bekendgemaakt dat geen crisis-
heffing hoeft te worden betaald over  
de opname uit een levensloopregeling, 
indien voor die opname gebruik wordt  
gemaakt van de speciale kortingsregeling 
(20% regeling) op de te betalen belasting  
in 2013. •

 door Peter Damen

Beste DIOS
sportvrienden ,

Wat is 2014 een mooi sportjaar 
tot nu toe….en dan heb ik het niet 
over de zachte winter, waardoor de 
vele afgelastingen ons bespaard zijn 
gebleven, maar vooral de prestaties 
van onze Olympiërs in Sotsji. Een 5e 

plaats op de medaille ranglijst met 
maar liefst 24 medailles bleef ons 
kikkerlandje winterse grootmachten 
als Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, 
Italië, Zweden en Finland voor…….

Waar een klein landje tot grootse 
daden in staat kan zijn hebben wij als 
kleine dorpse vereniging natuurlijk 
ook heel veel bereikt in 2013. Dat wij 
met al onze successen in aanmerking 
kwamen voor de titel “Sportvereniging 
van jaar 2013” was enerzijds een 
verrassing, maar anderzijds natuurlijk 
meer dan terecht. We mogen trots 
zijn op hetgeen we hebben bereikt 
in zo’n korte tijd, nieuw hoofdveld, 
4 extra kleedkamers, nieuw kantine 
gedeelte, een soccerveldje, extra 
verlichting, verhoogde ballenvangers, 
een wedstrijdsecretariaat, volledig 
vernieuwde centraleverwarmingsin-
stallatie, etc..

En, het belangrijkste is dat dit met 
een minimale investering gepaard 
is gegaan door de geweldige inzet 

van vrijwilligers en het bestuur. Ook 
sportief was het een geweldig jaar 
met de uitbreiding van het zaalvoet-
bal, het meidenvoetbal en natuurlijk 
de oprichting van onze G-teams. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de titel 
“Sporttopper (vereniging) 2013!” Bij 
deze nogmaals dank aan alle vrijwilli-
gers voor hun inzet, maar ook aan alle 
leden die op ons hebben gestemd.

“DIOS sporttopper 
2013!”

Nu we alweer ruim twee maanden 
in 2014 zitten kijkt het bestuur 
natuurlijk alweer vooruit. Zo kunnen 
we mededelen dat we constructieve 
gesprekken hebben gevoerd met een 
hoofdsponsor, welke we de komende 
maand gaan afronden, waarmee wij 
als vereniging natuurlijk ontzettend 
blij zijn, want die inkomsten zijn on-
ontbeerlijk voor een vereniging als de 
onze. We zijn bijna rond met nieuw 
meubilair voor in de kantine, er komt 
een kassasysteem, etc. , etc.

Natuurlijk zijn we ook (weer) in 
overleg met de gemeente over ver-
vanging van ons tweede veld, zodat 
we komend seizoen (2014-2015) 

kunnen beschikken over twee voet-
balwaardige kunstgrasvelden en met 
hopelijk minder blessures te kampen 
krijgen. Daarnaast is er de wens 
om komend seizoen een washok in 
gebruik te nemen, waardoor we voor 
met name de selectie de was intern 
kunnen gaan doen. Bij deze alvast 
de oproep of er iemand wat vrije tijd 
heeft om bv. direct op zondag, na de 
wedstrijden rond 5 uur, de was kan 
doen en deze op maandag netjes kan 
opruimen voor de volgende week. 
Ook bouwkundig valt er nog het een 
en ander te doen, denk aan plafond 
nieuwe gedeelte kantine, een schuif-
wand, een kastenwand voor alle ma-
terialen en kleding, de bestuurskamer 
annex scheidsrechters kleedkamer, 
maar ook de parkeergelegenheid 
voor auto’s, scooters en fietsen heeft 
onze aandacht.

Voetbaltechnisch hebben we over-
eenstemming met Dave Lange voor 
in ieder geval nog een seizoen, ook 
Joop van Os (leider), Bertus Spreeuw 
(verzorger), Oscar Romijn (keepers-
trainer) en Cor (vlagger) hebben toe-
gezegd volgend seizoen door te gaan. 
Dennis Spreeuw heeft te kennen 
gegeven weer te willen voetballen en 
zijn taak als 2e trainer en begeleider 
van DIOS 2 wordt tot het einde van 
het seizoen overgenomen door Peter 

Ströms, waarna een evaluatie plaats 
zal vinden alvorens een besluit te ne-
men over het volgend seizoen. Bij de 
jeugd willen we graag zoveel mogelijk 
gecertificeerde trainers hebben, we 
geven alle trainers de mogelijkheid 
om bv. TC3 te halen op onze kosten, 
zodat we ook voor de toekomst een 
goede trainersstaf hebben. Heb je 
interesse meldt je dan aan bij Arno 
Zondag.

Over anderhalf tot twee maanden 
zullen de diverse jeugdtrainers weer 
in overleg met het Technisch Hart 
de jeugdspelertjes beoordelen en 
de nieuwe indelingen voor komend 
seizoen voorbereiden, graag vragen 
wij nu al begrip en steun aan de 
ouders om dit voor alle spelers zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 
Sommige ouders of kinderen zullen 
teleurgesteld zijn, het verzoek is dan 
om samen met de coördinatoren tot 
de beste oplossing voor te komen 
voor iedereen.

Uw bestuur blijft druk bezig….u 
ook? Heeft u tijd over, meldt u dan 
aan bij het bestuur of een van de co-
ordinatoren, we kunnen altijd nieuwe 
vrijwilligers gebruiken!

Peter Damen
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Afgelopen vrijdag 21 februari 2014 
was het dan eindelijk uitbetaaldag 
voor de prijswinnaars van de DIOS 
voetbalquiz 2013. Voor de andere 
deelnemers is het raadzaam dit ver-
slag aandachtig te lezen, want het is 
aannemelijk dat enkele toekomstige 
vragen hierin zijn verwerkt.

Ze mochten als VIP naar de top-
per in de Jupiler-leage Volendam 
– MVV.  Zelfs de (taxi)rit was voor 
de meesten geregeld. Aangekomen 
in het knusse stadionnetje te Vo-
lendam stond het koude en warme 
buffet al ongeduldig op de DIOS-
ers te wachten, die zich vooraf op 
schalen vol paling, haring, zalm en 
garnalen hadden verheugd. De 
ongedwongen sfeer, het vele bier 
en Volendamse muziek, zorgden 
ervoor dat iedereen zich al snel 
thuis en op z’n gemak voelde.

Buiten waren de geluiden van de 
trouwe supporters (zelfs van MVV) 
al te horen en aanstonds zochten 
onze winnaars een mooi plekje op 
de tribune.  “Een wedstrijd beleef je 
het beste buiten in de kou tussen 
de andere supporters en niet ach-
ter glas in een verwarmde ruimte”, 
aldus Dirk.

Helaas viel er aan de wedstrijd 
niet veel te beleven. Uitgespeelde 
kansen waren er voor beide par-
tijen niet. De foutieve passes, het 
niet vrijlopen, slordige genomen 
vrije trappen, etc waren niet van 
de lucht. In sommige opzichten 
leek het wel een willekeurige 
wedstrijd van DIOS-6. Bijna net zo 
veel publiek. 

“Een wedstrijd 
beleef je het 
beste buiten in 
de kou tussen 
de andere 
supporters.”

De rust zorgde na het eten vóór 
de wedstrijd voor een tweede hoog-
tepunt. De koffie met verse Joden-
koeken uit een trommeltje deden de 
koude tenen even vergeten en toen 
ook nog good-old-DIOS-coryfee Tom 
Schrauwers zich bij de prijswinnaars 

kwam melden, was de saaie eerste 
helft direct vergeten.

De tweede helft was niet heel 
veel beter. Volendam was wel beter, 
maar wist niet de bal in het doel of 
zelfs maar in de 16 te krijgen. De 
middenvelders vaarden er wel bij, 
want daar werd de bal constant 
rondgespeeld, verloren en weer 
heroverd. Toen een MVV-speler 
met rood van het veld moest na 
een wilde actie zag het er voor de 
visboeren toch nog goed uit. Maar 
helaas, ook met een man meer en 
ook al had de scheidsrechter nog 3 
dagen laten doorspelen, Volendam 
kan beter vissen uit het net halen, 
dan een bal erin schoppen, want 
scoren deden ze niet. En zoals John 
terecht opmerkte: “Moet je opletten. 
Als Volendam ‘m niet maakt, valt de 
goal straks als nog aan de andere 
kant”. En ja hoor. Nu had hij wel eens 
gelijk, want in de 94ste minuut lukte 
het MVV om de bal plots achter de 
doelman te krijgen. 

Alle 6 de meegereisde MVVsup-
porters waren in extase en verder 
was het doodstil in Volendam. Totdat 
één of andere idioot het nodig 
vond om de doelpuntenmaker een 
vuistslag te geven, omdat ie het niet 

eens was met de einduitslag. Deze 
man zouden ze nooit meer in welk 
stadion dan ook mogen toelaten 
en hem verplichten de rest van z’n 
leven, geboeid met beide handen op 
de rug, met z’n voeten garnalen te 
laten pellen. 

 Dat was ook de enige smet op 
een super avond, welke in stijl (lees 
vol glas) werd afgesloten. 

Quizvragen
1: Welke voetbalquizprijswinnaar kan 
zijn eigen naam niet schrijven?
2: Hoe vaak is Gerald langs het buffet 
gelopen om z’n bord vol te scheppen 
en waar zag hij de bami voor aan?
3: Welke MVV-er moest er in welke 
minuut met rood vanaf?
4: Wie gaf de voorzet voor de win-
nende goal en hoe heet z’n kapper?
5: Hoe veel KM heeft John moeten 
omrijden om iedereen op te halen 
en weer thuis af te zetten?

Namens alle aanwezigen DIOS-ers, 
super bedankt en voor volgend jaar 
zouden wij graag naar El Clásico gaan.

Marcel de Munk

Prijswinnaars 
DIOS’ voetbalquiz
bij FC Volendam.

In heel Nederland hebben sport-
verenigingen steeds meer werk 
aan niet op tijd betalende leden. 
Niet alleen is de penningmeester 
meer tijd kwijt om de contributies 
te innen, ook de begrotingen van 

clubs komen 
steeds verder 
onder druk 
te staan. Een 
ontwikkeling die 

wij bij s.v. DIOS willen voorkomen. 
Reden voor het bestuur om de 
ondersteuning van MKB Betaalbe-
heer in te roepen. 

Vanaf heden zullen zij onze club 

helpen om het incassoproces te 
stroomlijnen en zodoende onze 
begroting op orde te houden. Hier-
door kan het bestuur zich richten 
op waar het om gaat: voetbal. 

Dus als u uw contributie niet 
tijdig heeft overgemaakt zal 
onze partner MKB Betaalbeheer, 
namens DIOS, u daaraan helpen 
herinneren. Laten we met elkaar 

proberen de werkzaamheden 
van MKB Betaalbeheer tot een 
minimum te beperken door de 
contributie op tijd te betalen. 

En mocht het even niet goed 
uitkomen, meld dit dan aan de 
penningmeester of aan  
MKB Betaalbeheer 
Tel: 023 - 55 40 155 of per e-mail: 
info@mkbbetaalbeheer.nl

DIOS
InCaSSO



 door Jan Schrama

Beste sportvrienden ,

VOETBAL. Is voetbal een onder-
deel van de maatschappij? Een rare 
vraag lijkt dit om een stukje mee 
te beginnen. Ieder zinnig denkend 
mens antwoordt dan zeker met: 
Ja,natuurlijk. Zo natuurlijk is dat niet 
als je met name de wantoestanden 
in de voetbal vergelijkt met de 
gewone maatschappij. Het meest 
schrijnend kwam dat kortgeleden 
naar voren in de soap rondom het 

wangedrag van Pelle. Deze “aan-
voerder” ging na de wedstrijd tegen 
FC Twente als een dolle te keer, 
schopte alles kapot, wat er voor zijn 
voeten kwam. Daarna zegt net aan 
Sorry, stapt gewoon in de bus, want 
ja “voetbal is emotie!” 

Trainer Koeman wordt kort na de 
wedstrijd om een reactie gevraagd 
en die komt niet verder dan het 
geweldige belang van de wedstrijd 
tegen Ajax te benadrukken, die de 
week daarop op stapel staat. 

Ik zie het toch al gebeuren, dat je 
hier de C1000 binnenloopt net na-
dat je ruzie met je wederhelft hebt 
gehad en je schopt dan links en 
rechts wat zaken in de supermarkt 
aan gort. Je zegt “sorry” en daarmee 
is de kous af. Dit wangedrag kan op 
of bij het voetbalveld niet, niet in 
een supermarkt, dit kan nergens. 

“Respect 
voor alles en 
iedereen, dat 
moet het motto 
zijn.”

Die toppers (met hun topsalaris-
sen) moeten zich eens realiseren, 
dat zij zeker als voetballer een voor-
beeldfunctie hebben. Een voetballer 
wordt door onze maatschappij op 
een veel te hoog voetstuk geplaatst, 
terwijl zij zich niet bewust zijn van 
hun werkelijke waarde als het gaat 
om invloed op het omgaan met 

normen en waarden in de maat-
schappij. Je hoort wel eens zeggen, 
dat de voetballerij qua mentaliteit 
zo achteruit loopt, omdat de totale 
maatschappij slecht in elkaar steekt 
als je let op normen en waarden. 
Misschien is het wel precies omge-
keerd. 

Voetbal heeft zo veel invloed op 
het normale leven, dat de normen 
en waarden, die daar gehanteerd 
worden ook een leven gaan leiden 
in de gewone burger wereld. Als 
dat zo is, en ik geloof dat er wel 
zeker wat waarheid in zit, betekent 
het, dat onder leiding van de KNVB 
een groot offensief ingezet moet 
worden om normen en waarden 
weer op de juiste manier gehan-
teerd te zien worden op en rondom 
het voetbalveld. Respect voor alles 
en iedereen, dat moet het motto 
zijn. Een scheidsrechter heeft gelijk, 
niet omdat hij het echt heeft, maar 
wel omdat hij mens is en alle 
mensen maken fouten. Dat moet je 
respecteren. Als wij in de sportwe-
reld en in de maatschappij uitgaan 
van de echte mens, een mens met 
fouten, dan wordt alle kritiek in ene 
begripvol en dus meten minder 
vervelend. 

Dat normen en waarden of-
fensief is natuurlijk iets wat door 
iedereen opgestart zou moeten  
worden. Ingezet en ondersteund 
door overheden, maar we moeten 
het zelf waar maken. Maar de 
overheden hebben daarin een 
belangrijke voortrekkersrol. 

Daarom is het zo jammer, dat 
de gemeente Haarlemmermeer 
van de verkiezing “ Best club van de 
gemeente” niet een echte verkiezing 
heeft gemaakt op bovengenoemd 
gebied. Nu maken de meeste 

stemmen DIOS de beste vereni-
ging van de Haarlemmermeer. 
Welke waarde heeft dit? Ja, een prijs 
van € 1000,-. Weer alleen maar 
geld(gemeenschapsgeld). Geen 
enkele bevordering van betere ma-
nieren om met elkaar om te gaan. 

Wat zou het toch mooi zijn, als 
je als winnende club kon tonen 
via goede controles (kan van die 
€1000,-), dat je heel goed presteert 
in bijvoorbeeld het ontvangen van 
de tegenpartij. Zo zijn er tientallen 
criteria te bedenken om  steeds 
meer daadwerkelijk wat te doen aan 
het verbeteren van het respect in 
de wereld. Natuurlijk gaat dat niet 
vanzelf. 

“Verandering is 
een continu 
proces. Doe je 
best!”

Als je weet, dat ruim een jaar 
geleden een grensrechter dood-
geschopt is en er toen heel veel 
aandacht  voor normen en waarden 
was en je ziet wat daar van over is 
gebleven, dan weet je dat de veran-
dering een continu nooit ophou-
dend proces is. Doe je best!

DIOS gefeliciteerd!  

Directeur Sportief 
Jan Schrama
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DIOS
SCHEIDS-
rECHtErS-
traInIng

Het organiseren van scheids-
rechters bij de thuiswedstrijden 
van sv DIOS is dit jaar een stuk 

professioneler georganiseerd. 
Maar liefst 18 (jeugd) leden heb-
ben de cursus pupillenscheids-
rechter inmiddels succesvol 
doorlopen en zijn wekelijks te 
vinden op de DIOS velden bij de 
wedstrijden van E- en F pupillen 
alsmede de G-teams. 

Uitgedost in het door het Schip-
holfonds gesponsorde tenue geeft 
dit een bijzondere- en herkenbare 
uitstraling.



DIOS
SUDOKU
Een sudoku oplossen is leuk! In elke rij, elke 
kolom én in elk vlak moet er een 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld. Kom je er 
niet uit of wil je meer puzzels? Kijk op www.
voorbeginners.info/sudoku-puzzels/makkelijk-
1-oplossing.htm
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15 maart 2014 Boerenkoolfuif (Rustende Jager) 14.00 uur

16 maart 2014 DIOS 1 – BSM 1 14.30 uur

23 maart 2014 De Germaan 1 – DIOS 1 14.00 uur

28 maart 2014 6e avond Klaverjaszesdaagse 20.00 uur

6 april 2014 DIOS 1 – Vogelenzang 1 14.30 uur

7 april 2014 Bestuursvergadering  20.00 uur

13 april 2014 Voorland 1 - DIOS 1 14.30 uur

27 april 2014 DIOS 1 – OSC 1 14.30 uur

4 mei 2014 DIOS 1 – TABA 1 14.30 uur

5 mei 2014 Bestuursvergadering 20.15 uur

11 mei 2014 Heemstede 1 – DIOS 1 14.30 uur
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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de zomereditie 

van onze periodieke nieuwsbrief 

met wederom interessante artikelen 

waarmee u uw voordeel kunt doen. 

Wist u dat verbouwingen aan uw 

eigen woning tijdelijk goedkoper 

kunnen worden uitgevoerd, dat 

schuldeisers nu wettelijk meer  

instrumenten tot hun beschikking 

hebben om betalingsachterstanden 

tegen te gaan en dat er mogelijk-

heden zijn om de fors gestegen eigen 

bijdrage voor de AWBZ te verlagen? 

Meer hierover leest u in deze uit-

gave van onze nieuwsbrief. Mocht u 

over één of meerdere onderwerpen 

meer informatie willen, neemt u dan 

gerust contact met ons op.

Wij wensen u weer veel leesplezier, 

goede zaken en alvast een fijne 

zomer(vakantie) toe.

Uitgave juni 2013

Eigenwoninglening bij familie of BV
Er is in de media veel aandacht geweest  
voor de gewijzigde voorwaarden waaraan 
nieuwe hypotheekleningen vanaf 2013  
moeten voldoen. Om de rente vanaf 2013  
te mogen aftrekken moet de nieuwe lening 
in maximaal 30 jaar minimaal annuïtair 
worden afgelost. Het maakt hierbij niet uit of 
de lening is afgesloten bij een bank of elders. 
De voorwaarden gelden niet voor bestaande 
leningen. Ook niet, als de bestaande lening 
wordt overgesloten. 

Is de lening bij familie of de eigen BV (dus 
niet bij een bank) afgesloten, dan geldt nog 
een extra voorwaarde om in aanmerking 
te komen voor renteaftrek. Uiterlijk op 31 
december van het jaar volgende op het jaar 
waarin de lening is afgesloten moet de  
schuldenaar een aantal gegevens melden 
aan de Belastingdienst. Deze gegevens 
hebben betrekking op de startdatum, de 
hoogte, de looptijd en het rentepercentage 
van de lening en op de wijze van aflossing. 
Worden deze gegevens niet tijdig gemeld, 
dan kan de betaalde rente niet worden af-
getrokken, ook niet over toekomstige jaren.

Overigens kon tot 1 april 2013 nog een  
kapitaalverzekering eigen woning* (KEW) 

worden afgesloten of een bestaande  
kapitaalverzekering worden omgezet in  
een KEW*. Pas in maart dit jaar werd  
duidelijk wie van deze mogelijkheid  
gebruik kon maken. Omdat er daardoor  
veel te weinig tijd was om iedereen nog te 
kunnen adviseren, heeft de Tweede Kamer 
de regering opgeroepen om het afsluiten 
van een KEW* en het omzetten naar een 
KEW* nog tot 31 december 2013 toe te 
staan. Als aan deze oproep gevolg wordt  
gegeven, gaat dit alleen gelden voor  
degenen die met schriftelijke bewijzen  
kunnen aantonen dat zij zich voor 1 april  
bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon 
hebben gemeld. •

*  Ditzelfde geldt voor het beleggingsrecht eigen woning  
 (BEW) en de spaarrekening eigen woning (SEW).

‘Eenmalige’ crisisheffing ook in 2014
Werkgevers moesten in april 2013 een 
eenmalige crisisheffing betalen voor zover 
een werknemer in 2012 meer dan € 150.000 
loon ontving. Deze heffing bedraagt 16% 
over het meerdere loon. Tegen deze heffing 
is al veel bezwaar gemaakt. Zo veel zelfs dat 
de Belastingdienst een centraal adres heeft 
ingesteld waar bezwaren naar toe kunnen 
worden gestuurd (Belastingdienst, Postbus 
116, 6400 AC Heerlen). Ondanks deze  
bezwaren is besloten de crisisheffing  
te verlengen. 

Ook in het voorjaar van 2014 moet de werk-
gever een pseudo-eindheffing betalen van 
16% over het loon boven de € 150.000  
in 2013. Wel heeft de staatssecretaris van  
Financiën bekendgemaakt dat geen crisis-
heffing hoeft te worden betaald over  
de opname uit een levensloopregeling, 
indien voor die opname gebruik wordt  
gemaakt van de speciale kortingsregeling 
(20% regeling) op de te betalen belasting  
in 2013. •
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DIOS
EHBO 
mELD jE aan!

• DIOS roept vrijwilligers met EHBO 
diploma op voor weekend-assistentie.

• DIOS stelt cursus beschikbaar voor 
vrijwilligers.

Voetballen bij DIOS is leuk en gezond.  
Helaas komt er tijdens het spel wel eens een 
voet verkeerd neer of een bal tegen vingers 
aan, wat blessures teweeg brengt. 

Voor een (eerste) behandeling van dit soort 
kleine medische ongemakken is het erg fijn 
als er vrijwilligers op de club aanwezig zijn die 
onze sporters kunnen helpen.  

Om deze reden roept het bestuur van DIOS 
vrijwilligers met een EHBO diploma op zich aan 

te melden voor assistentie in het weekend. Dit 
in principe op die tijdstippen dat de vrijwilliger 
er toch al is.

Om het netwerk van EHBO’ers zo groot 
mogelijk te maken zal DIOS voor leden die 
hierin geïnteresseerd zijn een EHBO cursus 
organiseren, minimum aantal bedraagt 5 
personen. 

Opgeven voor de EHBO cursus kan door 
middel van het sturen van een email naar 
Erwin Wessels: egm.wessels@tiscali.nl
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Quiz (p2) antwoorden 1. Dirk Wismijer (Wismeijer) 

2. 5x - uien 3. Sjors Verdellen 63min. (rood) 4. Bryan 

Smeets – is kaal 5. juiste antwoord op te vragen bij de 

Afd. Wagenparkbeheer van Achmea.


