
 

 

 

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

De bijeenkomsten  

vinden plaats op: 

Donderdag 5 maart 2020 

van 19.00–20.30 uur 

Maandag 9 maart 2020 

van 13.00-15.00 uur 

Maandag 16 maart 2020 

van 10.00-12.00 uur 

Woensdag 25 maart 2020 

van 10.00-12.00 uur 

Donderdag 2 april 2020 

van 19.00–21.00 uur 

Maandag 6 april 2020  

van 13.00–15.00 uur 

Woensdag 15 april 2020 

19.00-21.00 uur 

Maandag 20 april 2020 

13.00-15.00 uur 

Woensdag 22 april 2020 

10.00-12.00 uur 

 

De Sociaal Raadslieden van Clup 

Welzijn en getrainde vrijwilligers 

ondersteunen u graag bij uw 

belastingaangifte. 

 

Dit voorjaar organiseren wij in 

samenwerking met Bibliotheek 

Purmerend een negental bijeenkomsten 

(maximaal 8 deelnemers per 

bijeenkomst), waarbij u samen met een 

sociaal raadsvrouw en/of een getrainde 

vrijwilliger aan de slag gaat met het 

invullen van de aangifte. Ook krijgt u 

tijdens de bijeenkomst tips en 

handvatten om u bij een volgende 

aangifte op weg te helpen. 

 

Schrijf  

je nu in! 

samenwerking met Bibliotheek 

Purmerend een viertal bijeenkomsten 

(maximaal 8 deelnemers per 

bijeenkomst), waarbij u samen met 

een sociaal raadsvrouw en/of een 

getrainde vrijwilliger aan de slag gaat 

met het invullen van de aangifte. Ook 

krijgt u tijdens de bijeenkomst tips en 

handvatten om u bij een volgende 

aangifte op weg te helpen. 

 

Heeft u hulp nodig bij uw 

belastingaangifte? 



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

Heeft u uw belastingaangifte nog niet gedaan omdat u de 

vragen niet begrijpt, of niet weet welke stukken u nodig hebt? 

De Sociaal Raadslieden en getrainde vrijwilligers van Clup 

Welzijn staan u graag bij met raad en daad. 

 

Dit voorjaar organiseren wij in samenwerking met Bibliotheek Purmerend 

een negental bijeenkomsten (maximaal 8 deelnemers per bijeenkomst), 

waarbij u samen met een sociaal raadsvrouw en/of een getrainde 

vrijwilliger aan de slag gaat met het invullen van de aangifte. Ook krijgt u 

tijdens de bijeenkomst tips en handvatten om u bij een volgende aangifte 

op weg te helpen.  

 

U kunt kiezen uit de volgende dagen: 

 Donderdag 5 maart 2020 van 19.00–20.30 uur 

 Maandag 9 maart 2020 van 13.00-15.00 uur 

 Maandag 16 maart 2020 van 10.00-12.00 uur 

 Woensdag 25 maart 2020 van 10.00-12.00 uur 

 Donderdag 2 april 2020 van 19.00–21.00 uur 

 Maandag 6 april 2020 van 13.00–15.00 uur 

 Woensdag 15 april 2020 19.00-21.00 uur 

 Maandag 20 april 2020 13.00-15.00 uur 

 Woensdag 22 april 2020 10.00-12.00 uur 

 

Locatie: Bibliotheek Purmerend, Waterlandlaan 40, Purmerend 

Kosten: gratis 

Voor wie: Iedereen uit Purmerend  

Meer info en aanmelden  

Wilt u meer informatie of wilt u zich alvast aanmelden voor één van de 

bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar info@clup.nl onder vermelding 

van uw naam, adres en telefoonnummer, of bel 0299 480 630. 

Meer informatie op www.clup.nl, of www.bibliotheekwaterland.nl  
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