
Bezoek onze website:

De AGON is een vereniging, statutair gevestigd 

in Nijverdal, maar landelijk actief. Wij worden door de 

belastingdienst gezien als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI), zodat u de gift aan de AGON, als 

aftrekpost bij giften kunt meenemen. Daarnaast is de 

AGON een (gecertificeerde) CBF erkende vereniging.

www.agon-nijverdal.nl 

AGON nijverdal

ALGEMENE GEHANDICAPTEN ORGANISATIE 

NEDERLAND, AFD. NIJVERDAL E.O.

info@agon-nijverdal.nl

IBAN NL21 ABNA 0554 4714 85 

KVK 65992067 

ANBI erkend onder 8563 474 50

www.agon-nijverdal.nl 
Op de site vindt u ook het inschrijfformulier 

om lid te worden.

Jaarlijks organiseren wij een collecte om gelden in te 

zamelen voor het realiseren van onze doelstellingen.

We hebben hiervoor binnen de AGON vereniging een 

aparte werkgroep ingesteld.

Deze werkgroep vraagt jaarlijks de vergunningen 

aan, om ook in úw gemeente te mogen collecteren.

Zij zorgt voor publicatie in de media, maakt folders 

en/of flyers en brengt de collecte-bussen op orde. 

Voor het feitelijk lopen van een collecte-route gaat 

zij op zoek naar collectanten.

Tevens zoekt de werkgroep samenwerking met 

andere verenigingen, die hun leden kunnen en 

willen inzetten voor het collecteren. En dit is niet 

voor niks: in ruil hiervoor ontvangt úw vereniging 

een aanzienlijk percentage van de door haar leden 

ingezamelde gelden. 

Hart voor 
Handicap



Onze doelstelling is om gezamenlijk activiteiten 

te ondernemen en te helpen om uw recht te 

krijgen. Met andere woorden: een platform en 

omgeving creëren waar u met een beperking 

kunt zijn, wié u bent!

De aard en oorzaak van de handicap mag geen 

belemmering zijn om elkaar te ontmoeten en 

plezier te hebben of elkaar te steunen bij zaken 

die u in uw ééntje soms moeilijk kunt realiseren.

Wij doen dit o.a. door:

 Lotgenotencontact

 Persoonlijk advies

 Belangenbehartiging

 Financiële ondersteuning

Hoewel advies doorgaans uniek maatwerk is, 

bieden wij de mogelijkheid om voorlichting te 

geven aan o.a. patiënten organisaties.

 
Wij zijn paraat en helpen bij uw hulpvraag.

Hoe ziet dat er in de 
praktijk uit?

 Bij lotgenotencontact moet u denken aan het 

organiseren van een gezellige avond met een 

hapje en een drankje (b.v. BBQ, stamppot buffet), 

voorlichting over diverse onderwerpen (ziektekosten 

i.v.m. belastingaftrek) of gewoon gezellig een 

spelletje doen: het kan allemaal, als u ook van de 

partij bent.

Samen uit, 
wie wil dat niet...

 Bij persoonlijk advies 

moet u o.a. denken aan hulp 

bij het invullen van formulieren 

zoals de aanvraag voor uitkering, AOW, aangifte 

inkomstenbelasting, toeslagen etc. (zie ook de 

kolom hiernaast).

 Bij belangenbehartiging moet u o.a. denken aan hulp 

bij het vragen stellen aan de overheid, werkgevers, 

verzekeraars en elke willekeurige andere vereniging 

m.b.t. ziekte en/of beperking. 

 Bij financiële ondersteuning moet u o.a. denken 

aan een bijdrage in de aanschaf van hulpmiddelen 

(in de ruimste zin van het woord) als de overheid of 

samenleving tekort schiet met het verstrekken van 

voorzieningen. 

Korte toelichting m.b.t. het 
persoonlijk advies: 

1. Sociaal en juridisch: 

 Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Wij 

proberen u daarbij te helpen of zoeken, samen met 

u, naar de weg om uw gelijk en recht te krijgen! 

Indien nodig met een specialist.

2. Inkomstenbelasting (IB) en Toeslagen: 

 Wij helpen u bij het invullen van de aangifte IB, 

waarbij onze kennis van de aftrek van ziektekosten 

zeer groot is en doorgaans leidt tot gedeeltelijke 

teruggaaf van de reeds betaalde loonheffing. 

Houd door het jaar heen zoveel mogelijk 

de medische kosten bij (medicijnen, 

kilometers).

Wanneer mag u die medicijnen 

in aftrek brengen? 

Daarnaast controleren wij, of 

u recht heb op één of meerdere 

toeslagen en kunnen wij helpen bij 

het aanvragen hiervan. 

N.B.:  
Het advieswerk kent één belangrijk kenmerk, 
dat wij proberen u te helpen, daar waar u zich 
het meest vertrouwd voelt: 

THUIS!

Onze doelstelling


