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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Met in herinnering een bijzondere Paaswake en op weg naar 
het Feest van de Geest met Pinksteren, mag ik u weer op de 
hoogte brengen van de ontwikkelingen van de afgelopen 
periode. Onze Algemene Leden Vergadering verliep in een 
goede sfeer. We hebben u kunnen informeren over de 
bestuurlijke activiteiten en de financiële situatie van onze 
vereniging. Ook mocht ik u vragen naar uw mening over 
samenwerking met de PCOB. Wij kregen uw toestemming om 
met de PCOB te gaan overleggen over samenwerking. Wij 
hopen dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een volledig samen gaan. Vanwege de verschillen in 
organisatie zullen er bruggen moeten worden gebouwd. Wij hopen dat u ons hierbij wilt steunen. 

Op 10 april vierde de PCOB zijn 30-jarig jubileum. Het was een zeer feestelijke gebeurtenis. Met als 
bijzondere gasten mevrouw Manon Vanderkaa, de directeur van de landelijke KBO-PCOB,  en 
burgemeester K.J.G. Kats. Ook mevrouw Ellie Onderwater van Senioren Actief Zuidplas (SAZ) en ons 
bestuur werden met zeer veel eer ontvangen. Burgemeester Kats benadrukte tijdens zijn speech het 
belang van de samenwerkende ouderenbonden in de gemeente Zuidplas en wist de aanwezigen te 
amuseren met een terugblik op de afgelopen 30 jaar met toch ook een moment van speciale aandacht 
voor de oud-voorzitters van de PCOB en in het bijzonder de heer Maarten Molenaar. Mevrouw Manon 
Vanderkaa feliciteerde de PCOB met het 30-jarig jubileum en ging onder meer in op de situatie van de 
KBO-PCOB in het land en de  actuele ontwikkelingen in politiek Den Haag. 

Burgemeester Kats deed  de trekking van de jubileumpuzzel en maakte daarbij de winnaars van de 
belangrijkste 10 prijzen bekend. Daarna heeft mevrouw Manon Vanderkaa de winnaars bekend 
gemaakt van de competitie voor de beste slagzin, die moest beginnen met “Een eigentijdse senioren 
organisatie heeft de toekomst omdat……” Een van de winnaars maakte de zin af met: “ niet alleen de 
jeugd de toekomst heeft! “. Daarna mocht ik namens u de PCOB feliciteren en ze op de hoogte brengen 
van het feit, dat het KBO bestuur uw toestemming heeft om met de PCOB te overleggen over de sa-
menwerking (zie enkele foto’s elders in deze Nieuwsbrief).  

Het jubileumfeest werd daarna voortgezet met een zeer rijk voorzien warm en koud buffet waar 
iedereen meerdere keren langs de tafels kon lopen om zich te voorzien van allerlei heerlijke gerechten. 
Ook het dessert was vorstelijk. 

Tijdens de informele gesprekken werd het ook duidelijk, dat er nog veel te doen is in de gemeente 
Zuidplas nu de resultaten bekend zijn van de gemeenteraadsverkiezingen. We zullen op dit front de 
ontwikkelingen blijven volgen en zullen zo nodig  weer een bijdrage leveren. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  
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 Nieuwerkerk a/d IJssel, 15 maart 2018 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling KBO-

Nieuwerkerk aan den IJssel, gehouden op 15 maart 2018 in de 
Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. 
 

Aanwezig zijn:  

De heer M. de Groot (voorzitter) 

De heer J. Zuidwijk (penningmeester)  

Mevrouw I. Vasterman (secretaris)  
 

en 29 leden van de KBO-afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel.   
 

De agenda luidde: 

1. Opening en bezinning  

2. Mededelingen  

3. Verslag van de ALV van 16 maart 2017  

4. Financieel Jaarverslag 2017   

5. Oproep van de KBO Zuid-Holland om informatie over geboortedata  

6. Toekomst en een terugblik  

7. Magazine en Nieuwsbrief   

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag  

9. Sluiting 
 

1.   Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. Er volgt een bezinningsmoment met een gedicht van de Vastentijd.   
 

2.   Mededelingen  

Aan het begin van deze bijeenkomst staan wij stil bij de leden die niet meer in ons 

midden zijn. Er wordt een kaars ontstoken ter nagedachtenis aan de overledenen.  

Wij noemen hen bij name:  
 

Naam      datum van overlijden  

 mevrouw N. Klein-van der Kley   14-02-2017    

 de heer R.P. Slootmaker    14-02-2017    

 mevrouw A.H. Verkaik-Kool   23-05-2017    

 mevrouw F.C. van Dijk-Heijnen   23-07-2017    

 de heer C.W. Dingenouts    30-09-2017    

 mevrouw E.S. van Dijk-Overes  03-10-2017     

 mevrouw L.J.J. van den Berg-Heikoop 10-10-2017     
 

Ook noemen wij de naam van de initiatiefneemster tot de oprichting van onze KBO – 

Nieuwerkerk aan den IJssel  

 Zr. Riet Castricum     07-10-2017  

 

Er zijn ook enkele leden uitgeschreven o.m. door verhuizing.  

 Mevrouw S.J. Le Grand - verhuisd  

 Mevrouw W.M. van Zuijlen-Boekhorst  

 De heer A. Wielenga en mevrouw A.P. Wielenga  

 

CONCEPT 

Voor plaatsing in Nieuwsbrief 
mei 2018  
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Nieuwe leden  

De 16 in het vorige verslag van de ALV genoemde leden zijn eind 2016 lid geworden en 

als zodanig per 2017 ingeschreven.  

Hieraan kan toegevoegd worden:  

 de heer W. Petterson  

 

3.  Verslag van de ALV van 16 maart 2017  

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2017, wordt ongewijzigd 

goedgekeurd en vastgesteld.  

De heer Vorstenbosch heeft alleen een opmerking over de agenda, die gedateerd is op 

16 maart 2017 – waarvan akte.  

De voorzitter geeft een terugblik op de vergaderingen en activiteiten die bestuursleden in 

het afgelopen jaar hebben bijgewoond.   

De landelijke vergaderingen van KBO-PCOB worden alleen bezocht door leden van de 

provinciebesturen.  

Bij 4 bijeenkomsten van de KBO Zuid-Holland waren de onderwerpen:  

Premieplan : verdubbeling opbrengst geldcollectes 

Samenwerking KBO-PCOB 

Gemeentepolitiek en belangenbehartiging – manifest – handreikingen  

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Midden Holland (ook 4 bijeenkomsten)  

Opzetten structuur voor betere samenwerking 

Irene in groep ouderenadviseur 

Marcel in de groep communicatie aan leden / niet leden; deze groep heeft 2 keer verga-

derd / wat zijn de middelen. Hoe gebruik je deze. 

IJsselgemeenten (1 bijenkomst) 

Kennismaking en inventarisatie activiteiten 

Een 2e bijeenkomst werd afgelast en verplaatst tot na Pasen.  

KBO bestuur afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  maandelijkse bijeenkomsten  

Samenwerkingsverband ouderenbelangen (SVO) iedere 6 weken komen de ouderenbon-

den samen op het gemeentehuis   

Te organiseren activiteiten eventueel in samenwerking met andere ouderenbonden  

Resultaten bovengenoemde vergaderingen 

Gemeentepolitiek i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen  

Aansprakelijkheid bestuursleden; verzekering via Gemeente Zuidplas 

Ledenadministratie; KBO-PCOB vragen om geboortedata  

Subsidie aanvraag bij gemeente levert € 750,00 op. 

Het vergaderschema is gewijzigd zodat we op de spelletjesmiddag aanwezig kunnen zijn. 

Toekomst: 

Verdere samenwerking met PCOB; de voorzitter vraagt om instemming aan de vergade-

ring, wat met een applaus wordt bevestigd.  

Gemeenschappelijke uitjes:  

Vander Klooster mode in Boskoop op donderdag 3 mei 2018   

Bustocht naar Avifauna op woensdag 30 mei in samenwerking met KBO Capelle ad IJssel 

Luxe bootcruise op woensdag 13 juni in samenwerking met PCOB Nieuwerkerk   

Er wordt onderzocht of men belangstelling heeft voor een uitje naar de kegelbaan in 

Moerkapelle en een uitje naar de Oudheidkamer Zevenhuizen  
 

4. Financieel Jaarverslag 2017 door penningmeester Sjaak Zuidwijk  

Penningmeester Sjaak Zuidwijk reikt de financiële stukken uit en geeft toelichting op het 

financieel jaarverslag en de begroting 2018. Er zijn twee geldstromen: bank en kas. Deze 

zijn in het overzicht samengevoegd. Er zijn twee posten die hij wil uitlichten: post lezing 

Natuurmonumenten 2016 is in 2017 en huur Sint Joseph over 2017 is in 2018 betaald.  

Het drukwerk is een belangrijke post. Er is vorig jaar een brochure levenseinde verzorgd. 

De Nieuwsbrief wordt duurder. Wij willen proberen het aantal adverteerders uit te 

breiden en de penningmeester verzoekt daarom een ieder om in zijn/haar omgeving te 

kijken naar gegadigden.  
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De kascommissie is voor de jaarlijkse kascontrole op 9 maart bijeen geweest en heeft in 

aanwezigheid van de penningmeester de stukken bestudeerd. De voorzitter van de kas-

commissie stelt dat de boekhouding vakkundig wordt beheerd. De heer Anton Vorsten-

bosch meldt hierop - mede namens de heer Wim Peppel -  dat de penningmeester 

décharge kan worden verleend voor het gevoerde beleid.  

 Het advies van deze commissie wordt door Algemene Ledenvergadering gevolgd, 

blijkens het applaus.  

 De kascommissie wordt hartelijk bedankt.  

 Als leden van de nieuwe kascommissie 2018 worden benoemd: de heer W. Peppel (2e 

jaar) en mevrouw Elly van Geest (1e jaar). Zij zullen begin 2019 door de penning-

meester worden uitgenodigd voor de verificatie van de financiële  administratie. 

Mevrouw Pine Koolhaas neemt waar als reserve in de kascommissie.  

 De begroting 2018 wordt besproken. Voor activiteiten zorgen bestuursleden voor 

vervoer (kosten voor auto/km).  

 Vanuit de vergadering wordt gemeld dat de parkeerkaart voor invaliden dit jaar € 45 

duurder wordt.  

 Mede via de incassomachtiging zijn al meer dan 200 (van de 260) betalingen 

ontvangen.  
 

5. Oproep van de overkoepelende KBO om informatie over geboortedata  

 Vanuit Bond KBO-PCOB Zuid-Holland wordt gestreefd naar een goed systeem van 

ledenadministratie. Het verzoek is om uw naam en geboortedatum (vanmiddag) aan 

het bestuur door te geven. De organisatie kan hiermee de doelgroep beter 

vertegenwoordigen in Den Haag.  
 

6. Terugkijken naar het afgelopen jaar en kijken naar de toekomst  

 We hadden afgelopen jaar een reisje naar de bollen met de PCOB; ook Senioren Actief 

Zuidplas komen we vaker tegen. De 3 bonden kunnen het goed met elkaar vinden.  

 Siem van Loon – voorzitter PCOB - heeft voorgesteld om lokaal ook samen te gaan. 

Dit is qua rechten wel ingewikkelder omdat het gaat om een Vereniging en een Bond. 

De voorzitter vraagt aan de ALV toestemming om verder te praten met PCOB o.a. over 

een gezamenlijk blad (echter de voorkant van onze Nieuwsbrief is al voor het hele jaar 

gedrukt). Alle aanwezigen stemmen in met verdergaande samenwerking.  

 Uit de vergadering wordt gevraagd over samenwerking met SAZ. Hier is nog niet over 

gesproken; de structuur van SAZ wijkt af van KBO en PCOB.  

 De contributies voor de drie ouderenorganisaties verschillen.  

 De structuur van de PCOB is van de top naar de afdelingen; zij hebben geen eigen 

rechten en plichten en geen eigen statuten. Er zijn dus verschillende rechtsposities.  

Er komt een onderzoek.  

 De heer Vorstenbosch meldt dat in het verleden iedere oudervereniging een eigen 

taak en activiteiten had; ieder bleef zijn eigen werk doen. Wij kunnen wel sjoelen, 

bingo e.d. over en weer met PCOB samen doen.  

 Op uitnodiging van de KBO-Capelle is het busreisje naar Avifauna op woensdag 30 mei 

mogelijk gemaakt voor onze leden. De secretaris zorgt voor (een mail met) de infor-

matie van de diverse uitjes (o.a. de modedag op donderdag 3 mei Boskoop).  

 Voor de luxe bootcruise op woensdag 13 juni heeft de PCOB 25 plaatsen voor KBO-

leden. Men kan zich aanmelden, na betaling ligt de inschrijving vast.  

 Mevrouw Hoefnagel meldt dat zij een doorlopende reisverzekering heeft, deze is ook 

geldig voor dagtochten.  

 Mevrouw Verheijen vraagt of er voor iemand die een uitje niet kan betalen, er een 

mogelijkheid is via gemeente of bij de KBO? De penningmeester denkt dat het moge-

lijk is om incidenteel iemand in staat te stellen om mee te gaan.  

 De voorzitter meldt dat PostNL heeft aangekondigd dat er brievenbussen worden ver-

wijderd; men mag meedenken over welke gehandhaafd blijven.  

 De heer Vorstenbosch vraagt of de Algemene Ledenvergadering een half uur later kan 

beginnen (en kortere pauze) zodat hij eerst zijn fitness training kan volgen. Dit wordt 

met algemene stemmen akkoord bevonden.  

 De voorzitter heeft van een van de leden een bekeuring CJIB onder ogen gekregen; 

deze is nep. Voor te hard rijden moet er een kenteken op staan.  
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7. Magazine en Nieuwsbrief  

 De secretaris vraagt aan de vergadering of er mederedacteuren onder de aanwezigen 

zijn die af-en-toe (of maandelijks) een stukje willen inleveren voor plaatsing in onze 

Nieuwsbrief; deze wordt dan nog meer vóór en dóór onze leden.  

 Voor de bezorging van het Magazine en onze Nieuwsbrief zijn we op zoek naar leden 

die – bij afwezigheid van de reguliere bezorger – tijdelijk willen bezorgen. Hoe meer 

bezorgers hoe minder vaak er een verzoek aan u wordt gedaan. 
 

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 

 Het bestuur is ook op zoek naar hulp bij de spellenmiddag en ziet uw aanmelding 

hiervoor graag tegemoet.  
 

9. Sluiting  

 De vergadering wordt om 15:45 uur gesloten. Er is gelegenheid om een drankje te 

bestellen en een spelletje te spelen, o.a. sjoelen of met elkaar te praten.  

 De dag wordt afgesloten met een Chinees buffet.    
 

 

Financieel jaarverslag over 2017 

datum inkomsten   uitgaven omschrijving  

1-jan 
    

   

 €      50,00  lezing Natuurmonumenten (2016) 

 
 €      22,00  

  

contributie voor 2016 (achteraf) 

 
 € 5.330,00  

  

contributie voor 2017 

   

 € 3.840,00  afdracht KBO-Zuid-Holland-Unie (260 leden) 

 
 €      23,00  

  

contributie voor 2018 (vooruit) 

 
 €      63,00  

  

opbrengst bar 

 
 €            -    

  

entreegelden 

   

 €    145,65  lief en leed 

   

 €      28,00  gastsprekers 

   

 €    322,19  boodschappen (ALV, dialoogbijeenkomst, kerstmiddag  

    

en spelletjesmiddagen)  

 
 €    420,00  

 
 €    424,40  Dordrecht (lunch, boot, vervoer, eigen bijdrage) 

   

 €    405,00  Chinees eten 

   

 €      44,46  kopieën, postzegels, cartridge 

   

 €    156,05  kosten betalingsverkeer 

   

 €            -    huur St. Joseph (12x)(€ 180 in 2018 betaald) 

   

 €    145,20  kopieerwerk Nieuwsbrief 

   

 €    140,00  Magazine/Nieuwsbrief rondbrengers (14x) 

 
 €      75,00  

  

advertentie in Nieuwsbrief 

   

 €      43,60  brochure Levenseinde (20x) 

 
 €    460,00      subsidie Zuidplas 2017 

31 dec.  € 6.393,00     € 5.744,55  Totalen 

 
 €    648,45      Positief resultaat 
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Spreuk van de maand 

 

 
 

 

LIEF EN LEED 
 

Kroon-verjaardagen    
 
90 jaar  

26-04-2018   mevrouw  

                 S.D.M. Rodenburg-Peer  

 
85 jaar  

16-04-2018 mevrouw M.J.L. van der Tuin 
 
80 jaar  

17-04-2018 mevrouw J.M. Kapteijn  
 
60 jarig huwelijk  

17-04-2018 L. van de Heuvel en E.P. van de Heuvel-Stam  
 

  
 

Diverse mededelingen  
Op de 3e donderdag in mei (17e) zal er géén 

spelletjesmiddag worden gehouden omdat er 

dan een High Tea voor ouderen wordt 

georganiseerd tijdens het Feest van de Geest.  

Deelname is gratis, maar men moet zich wel 

aanmelden.  

KBO-PCOB een stukje méér samen  

Een gezamenlijke vergadering met de besturen 

van KBO en PCOB zal voor de eerste maal plaats-

vinden op maandag 7 mei 2018.  

Oproep  

Tijdens de ALV is een oproep gedaan aan leden 

om kopij in te leveren voor de Nieuwsbrief zodat 

het een medium wordt vóór en dóór leden. Ik zie 

uw bijdragen graag tegemoet.  

Wet op privacy  

In verband met de wet op de privacy en het 

nieuwe beleid hieromtrent, zullen wij met enige 

terughoudendheid foto’s plaatsen in de 

Nieuwsbrief. Indien u er geen prijs op stelt 

gefotografeerd (en gepubliceerd) te worden, 

vernemen wij dat graag en zullen met uw wens 

rekening houden.  

PCOB activiteiten  
Naast de uitjes die PCOB in collegiale samenwerking voor KBO 
leden organiseert, geven wij u - in het kader van verdere 
toekomstige samenwerking - hieronder een lijst met PCOB 
activiteiten in verschillende categorieën.  

Activiteiten per categorie 
PCOB Nieuwerkerk aan den IJssel organiseert veel verschillende 
activiteiten. Op hun website www.pcob-nieuwerkerk.nl kunt u 
op een categorie of subcategorie klikken om te zien wat er zoal 
te doen is. 

Subcategorieën 
 Schaken en Dammen 
 Computer Leercentrum 
 Fietstochten 
 Wandelen en Nordic Walking 
 Tekenen en Schilderen 
 Administratieve Hulp 
 Excursies 
 Diverse Activiteiten 
 Hobby, Quilt 
 Zuidplas in beweging 

Het bestuur van KBO heeft niet voldoende menskracht om deze 
activiteiten op te zetten. De ouderenorganisaties hebben in het 
overleg Samenwerkings Verband Ouderenbelangen (SVO) afge-
sproken om verder zo min mogelijk ‘dubbele’ activiteiten te 
organiseren. 

 

http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=127:activiteiten-per-categorie&catid=10&Itemid=107
http://www.pcob-nieuwerkerk.nl/
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=16&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=18&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=107
http://www.pcob.vx0.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=107
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Jubileum 30 jaar PCOB Nieuwerkerk aan den IJssel  

Op dinsdag 10 april mocht de PCOB Nieuwerkerk vieren dat zij 30 jaar bestaat. Voor deze gelegen-

heid waren, naast alle eigen leden, ook de besturen van de andere ouderenorganisaties uitgenodigd. 

Bij binnenkomst troffen wij een zaal vol met – naar wij achteraf hoorden – 200 mensen. Wat een 

belangstelling, wat een gezellige ontvangst !  

Voorafgaand aan het jubileumfeest organiseerde PCOB 

de maandelijkse themamiddag die deze keer verzorgd 

werd door gastspreker Arend Hoogeveen. Hij gaf een 

presentatie over het gebied en de interessante 

bezienswaardigheden tussen de rivieren de Hollandse 

IJssel, de Rotte en de Gouwe.  

Het was duidelijk een goed initiatief van het bestuur om 

op deze feestdag een dergelijke combinatie aan te 

bieden, gezien de grote opkomst.  

 

Burgemeester Gert-Jan Kats was al binnen en 

nadat Manon Vanderkaa, directeur van de KBO-PCOB, ook was ge-

arriveerd begon het jubileumfeest.  

Als eerste sprak PCOB-voorzitter Siem van Loon met 

welkomstwoorden en een terugblik op de afgelopen 30 jaar waarbij hij 

aandacht gaf aan enkele wetenswaardigheden en alle voorgaande 

voorzitters met name noemde.  

Daarna kreeg de burgemeester het woord en vervolgens sprak direc-

teur Manon Vanderkaa. 

Zoals u in het stukje 

van de voorzitter kunt 

lezen, werden daarna 

de trekkingen verricht 

van de prijsvragen die 

PCOB voor het jubileum 

had georganiseerd en 

waaraan de middenstand van Nieuwerkerk met gulle 

hand voor 40 prijzen had gezorgd.  

Nel Oudijk reikte - samen met de burgemeester - de 

prijzen uit terwijl alles goed werd bijgehouden door Willy Grönefeld.  

 

Marcel de Groot sloot de rij met sprekers en overhandigde een 

cadeau onder couvert.  

 

Hierna werd het koud en 

warm buffet geopend voor 

degenen die zich daarvoor 

hadden aangemeld en kon 

men genieten van vele 

heerlijke gerechten.  

 

 

 

Tijdens de maaltijd was er tijd voor mooie onderlinge contacten en fijne gesprekken, waaruit bleek 

dat er een goede basis bestaat voor de toekomstige samenwerking tussen PCOB en KBO.  

Complimenten voor het bestuur, de organisatie en de vele vrijwilligers die deze middag tot een 

geweldig succes hebben gemaakt.  
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INFORMATIE  
Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk aan den IJssel 
tel. 0180 - 312939    
voorzitterkbonieuwerkerk@gmail.com  

 

     

Graag willen we contact met u. 

Heeft u het behoeftepeilings-

formulier al ingeleverd? 

Dit kunt u nog steeds inleveren. 

Secretaris: 
Irene Vasterman   
Valkendaal 41   
2914 RK  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 06-13745920  
kbo.nieuwerkerk@gmail.com  

 

 

De volgende Nieuwsbrief nr. 6 
(mei) mag u rond 29 mei  2018 
verwachten. Kopij voor dat 
nummer s.v.p. inleveren vóór 
17 mei 2018.  

Penningmeester: 
Sjaak Zuidwijk  
Pr. Alexanderlaan 98  
2912 AM  Nieuwerkerk aan den 
IJssel  
tel. 0180-313625  
zuidwi@telfort.nl     
 

 

   

 

KBO afdeling Nieuwerkerk aan 
den IJssel jaarcontributie 2018  
* € 22,= alleenstaand  
* € 37,= 2 pers. zelfde adres 
 

bankrekeningnummer    
NL76 RABO 0345 2771 71  
t.n.v.  KBO afdeling 
Nieuwerkerk aan den IJssel 

Ledenadministratie en coördinator 
bezorging Magazine en Nieuwsbrief:  
Josephine Kox   
Deensestraat 5   
2912 TA  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-332075   
leden.kbonieuwerkerk@gmail.com  

 

    

Verschijningsdata 2018:  

Juni nr. op 29 mei  
Juli/aug nr. op 26 juni  
Sept. nr. op 21 augustus  
Okt.nr. op 25 september  
Nov. nr. op 23 oktober  
Dec/jan.nr. op 4 december  

HUBA  
(Hulp bij Belasting Aangifte/Administratie) 
Toon de Kort  
Linge 69   
2911 EJ Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-314212 
toondekort@outlook.com 

 

    

 

Toon de Kort en Rennie 
Valentijn kunnen u dit jaar 
(weer) hulp verlenen bij het 
invullen van uw belastingbiljet.  
 

HUBA  
(Hulp bij Belasting Aangifte/Administratie) 
Rennie Valentijn 
Bospolderstraat 38  
2912 PD  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-332121 
r.valentijn@ziggo.nl  

 

 

Rennie Valentijn en Toon de 
Kort kunnen u dit jaar (weer) 
hulp verlenen bij het invullen 
van uw belastingbiljet  
 

Meld uw e-mail adres aan ons. U krijgt de Nieuwsbrief dan ook in kleur via de mail en bent nog sneller op de hoogte van het 
nieuws in uw KBO afdeling. Aanmelden kan via e-mail adres: kbo.nieuwerkerk@gmail.com 
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