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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Nog steeds 
hebben we te maken met het coronavirus. Op dit moment  
is er  opnieuw sprake van een “Lock down”. Dit betekent 
voor ons, dat we hebben moeten besluiten om onze 
jaarlijkse  Algemene Leden Vergadering na een eerder 
uitstel in maart nu - gepland op 19 november - te moeten 
afgelasten. Het is niet verantwoord om bij elkaar te 
komen.  
Dit heeft nog al wat gevolgen. In onze ALV zijn er een 
aantal onderwerpen, die normaal gesproken ieder jaar 
weer terugkomen. 
Bij de opening mag ik u meestal inspirerende woorden meegeven waarna we bij de mededelingen stil 
willen staan bij de leden die niet meer in ons midden zijn. Wij ontsteken dan een kaars en noemen hen 
bij name (zie pagina 4). Dan vragen we om een moment van stilte.  
Daarna  krijgt u van ons de veranderingen in ons ledenbestand en noemen we ook de nieuwe leden. 
U kunt dan kennis nemen van  het jaarverslag van 2019 en is er gelegenheid om vragen te stellen. 
Hetzelfde gebeurt ook met de financiële stukken.  Daarna wordt uw goedkeuring gevraagd en kunnen de 
stukken dan officieel vastgesteld worden. Deze zaken vindt u nu terug in deze nieuwsbrief zodat u er 
toch kennis van kunt nemen. Eventuele vragen kunt telefonisch of schriftelijk, hetzij per mail aan ons 
doorgeven. 
Het aftreden van Irene Vasterman als secretaris en de voordracht van George Henkens vindt u verderop 
in de Nieuwsbrief terug (zie pagina 10 ). 
Het wegvallen van de vergadering betekent dat er dit jaar ook geen Chinese maaltijd genoten kan 
worden. 
In deze nieuwsbrief vindt u een beknopte terugblik op alle activiteiten van het bestuur. De toekomst is 
onder deze omstandigheden ongewis. Dit betekent echter niet, dat we geen plannen hebben maar dat 
we niet kunnen voorzien wanneer we deze kunnen uitvoeren. 
Op 2 december a.s. houden we de volgende bestuursvergadering waarin we een beslissing hopen te 
kunnen nemen over het doorgaan van de kerstmaaltijd. Dit gebeurt natuurlijk alleen wanneer het 
verantwoord is en met instemming van de parochie wat betreft het gebruik van de ruimte in de kerk. 
Omdat alle vergaderingen waar  we normaal gesproken deel van uit maken zijn opgeschort, kan ik u 
daarvan dan ook geen mededelingen doen. 
Ten slotte is er nog iets wat ik gelukkig wel kan doen. Graag wil ik u ook namens het bestuur een Zalig 
Kerstfeest en een goed en  gezond nieuwjaar toe wensen. 
 
 
 
 
Uw voorzitter  
Marcel de Groot 
 

 



2 
 

 Spreuk van de maand  
december 

“Als je altijd geeft,  
zul je altijd hebben” 

 

Spreuk van de maand  
januari 

“Het gaat er niet om bekwaam te 
zijn, maar beschikbaar!” 

 

LIEF EN LEED    
Kroonverjaardagen  

80 jaar  
28-12-2020 de heer J. Hauser 

85 jaar  
17-12-2020 mevrouw E.J.A. van Geest-van de Velden  
20-1-2021 mevrouw G. van Vianen-van der Heijden   

90 jaar  
13-12-2020 mevrouw M. Beket-Buitink   

                    

Gouden huwelijks jubilea – 50 jaar 

30-12-1970 de heer en mevrouw Koerts-Gardeitshik 
20-01-1971 de heer en mevrouw Zuidwijk-van Beek  
 

GEBED VAN DECEMBER  

’s Avonds als ik slapen ga 
Volgen mij veertien engeltjes na 

Twee aan mijn hoofdeind 
Twee aan mijn voeteind 
Twee aan mijn rechterzij 

Twee aan mij linkerzij 
Twee die mij dekken 

Twee die mij wekken 
Twee die mij wijzen 

Naar ’s Hemels paradijzen 
aangeleverd door George Henkens  

 

GEBED VAN JANUARI 

Engel van God die mijn bewaarder zijt  
aan wie de goddelijke goedheid mij heeft 

toevertrouwd,  
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij!  

Amen. 

aangeleverd door Irene Vasterman  

 

Oproep Gebed van de maand  
Wie kent een mooi gebed voor de volgende Nieuws-
brief? Als u een bekend of onbekend gebed weet, 

ontvangen wij dit graag voor deze nieuwe rubriek. 

Oproep voor nieuwe HUBA’s  

Zijn er KBO-leden, die als belastinginvuller aan de slag willen gaan? 

Jaarlijks verzorgen HUBA’s (Hulp bij Belasting Aangifte) zo veel mogelijk bij de leden thuis de 
aangifte Inkomstenbelasting. Ook bekijken ze of de mensen recht hebben op huur- en/of 
zorgtoeslag. Er zijn al veel HUBA’s maar toch heeft deze groep behoefte aan uitbreiding. 

Wij vragen van HUBA’s de volgende eigenschappen: 
-  kunnen luisteren met een open vizier; 
-  nauwgezetheid en geduld; 

-  affiniteit tot en openstaan voor zaken betreffende belastingen en toeslagen. 

Jaarlijks wordt van de HUBA gevraagd deel te nemen aan: 
-  het in februari volgen van een cursus, gegeven door geoefende trainers van KBO en PCOB;  

-  het in de maanden maart en april verzorgen van de (eenvoudige) belastingaangifte en/of het 
aanvragen van toeslagen, als het kan bij de mensen thuis;  

-  het uitwisselen van de zgn. meegeefbrief, als bewijs dat de mensen verantwoordelijk zijn 

voor de aangifte;  
-  deelnemen aan de evaluatie (digitaal); 
-  openstaan per e-mail en/of telefoon voor vragen van de mensen naderhand. 

Aan het bezitten van een laptop en het adequaat kunnen bedienen ervan is niet te ontkomen. 
Standaard kunt U aan de mensen een onkostenvergoeding vragen van € 12,-- per aangifte. 

Iets voor u?  Meld u zich dan bij uw voorzitter Marcel de Groot  
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Algemene Ledenvergadering van de KBO –Nieuwerkerk 2020 

Agenda 

1. Opening door voorzitter Marcel de Groot  

2. Terugblik op 2019  
3. Verslag van de ALV van 21 maart 2019  
4. Financieel Jaarverslag 2019 door penningmeester Sjaak Zuidwijk  

a) Verslag kaskommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
b) Decharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde beleid  

c) Begroting 2020 
5. Aftreden secretaris Irene Vasterman en – op voordracht van het bestuur – 

benoemen nieuwe secretaris George Henkens  

6. Informatie door ledenadministrateur Eric van Nierop (o.a. website)   
7. Sluiting van de vergadering  

 
 

2. Terugblik op 2019   

Afgelopen jaar hebben we als bestuur steeds in afvaardigingen vergaderd met 
onderstaande instanties over de volgende onderwerpen: 

KBO-Zuid Holland Landelijke ontwikkeling samenwerking KBO-PCOB en de 

gevolgen voor de provinciale afdelingen van de KBO  
Jaarverslag en financiële verantwoording 2018 

KBO-Midden Holland Werven nieuwe leden  

Taken van werkgroepen en ledenwerving 

IJsselgemeenten Verdere samenwerking   
Ontwikkelingen in de gemeenten, de activiteiten en landelijke 

ontwikkeling KBO-PCOB 

SVO Afscheid burgemeester Kats  
Kennismaking nieuwe gemeenteraadsleden  

Blijverslening en obstakels op de Nieuwerkerkse markt 
Ouderen met gestapelde schulden  
Sociaal domein en de wens om te vergaderen met de 

Adviesraad en Welzijn Zuidplas 

PCOB Bootcruise 2019 
Tekst samenwerkingsverband en de te houden festiviteiten 

rondom de ondertekening. 

Alles wat u dit jaar heeft meegemaakt zoals onze spelletjesmiddagen op de derde 
donderdag en nog 11 evenementen, waarvan 7 met een gezellige maaltijd:  

KBO Nieuwerkerk  Nieuwjaarsbijeenkomst met wethouder Daan de Haas en  
aan den IJssel   bubbels  
 Algemene Leden Vergadering met Chinees buffet  

Lady’s Day bij Vander Klooster Mode in Boskoop (lente- en 
zomermode)  
Themabijeenkomst: ‘Wijs met medicijnen’  

Bezoek aan Kinderdijk (verzet i.v.m. hittegolf)  
Bezoek aan Historisch Centrum Ons Verleden in Zevenhuizen  
Voorlichtingsbijeenkomst ‘OV-Chipkaart’  

Lady’s Day bij Vander Klooster Mode in Boskoop (herfst- en 
wintermode)  

Voorlichtingsbijeenkomst: ‘Zicht op verminderd zicht’  
Bezoek aan de Autostal Nieuwerkerk  
KBO kerstmiddag met gebedsviering, kerstverhaal en 

broodmaaltijd.   
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Overleden in 2019 

Wij konden dit jaar niet gezamenlijk stil staan bij de leden die niet meer in ons midden 

zijn, maar zij worden niet vergeten.  
Ter nagedachtenis aan hen noemen wij hen bij name:  

Naam      datum van overlijden  

 L. de Ruijter      19-01-2019  

 M.N.J. Duvalois      24-02-2019 

 E. van de Groenendijk-van de Veer    25-03-2019  

 Th.W.M. Ruigrok-Rosdorff    28-05-2019  

 A. Knoop      01-06-2019 

 S. Kok       05-06-2019 

 C.A. de Groot-Kool     01-10-2019 

 M. Hoefnagel-de Jong     16-10-2019  

 M.E. Voorter      12-12-2019  

 
 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling KBO-

Nieuwerkerk aan den IJssel, gehouden op 21 maart 2019 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 38 leden van de KBO-afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel.   
 

1.   Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur met een gedicht van Vaclav Havel 

“Hoop”.   
 

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 H.T.J.M. Vorstenbosch-de Beijer  23-01-2018  

 mevrouw T. Brinkman-van den Bent   22-02-2018 

 mevrouw L.P. Groenheide-Tom    27-08-2018 

 mevrouw W.P. van Arnhem-Spaans   06-09-2018 

 mevrouw C.M.D. Ahsman-van de Berg   13-09-2018 

 mevrouw J.A.M. Verweij-van den Hoek   20-09-2018  

 mevrouw M.W. van de Knaap-Tanke   17-11-2018  
 

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

 de heer J.M. Kapteijn  

 de heer W. van Nieuwenhuijzen  

 mevrouw J.M. Smid-Paul  

 de heer L. Wijnen  

 

Nieuwe leden  

In 2018 5 nieuwe leden ingeschreven:  

 mevrouw J. Oude Essink-Kooy  

 de heer L. de Ruijter  

 mevrouw H.A.H.M. van der Meijden-Spapens  

 mevrouw A. Berkouwer-Boudewijn  

 de heer L.A.M. Hoogeveen   
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3.  Verslag van de ALV van 15 maart 2018  

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018, wordt geprojecteerd 

op een projectiescherm. Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen en het verslag 

wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Terugkijken naar het afgelopen jaar 

De voorzitter geeft een terugblik op de activiteiten en de vergaderingen die de bestuursle-

den in het afgelopen jaar hebben bijgewoond. Het overzicht wordt geprojecteerd en 

mondeling door de voorzitter toegelicht.  

 

SVO, gemeente/Welzijn Zuidplas 

 Gemeentebeleid op gebied van zorg, wonen etc. 
 Zorg beleid Integraal Sociaal Domein 

 Wonen  bouwplannen voor komende 10 jaar 

 Veiligheid  bijv.: verlaagde stoepranden 

 Project  samen tegen eenzaamheid 

 Project  ongehinderd bereikbaarheid gebouwen opgenomen in computerapp  

PCOB  

 Samenwerking KBO met de PCOB is afgesproken, maar nog niet ondertekend. 

 Dit moet gaan groeien zodra we met elkaar de kansen zien en  

 heeft al geleid tot de boottocht, die we met PCOB Zuidplas en PCOB Capelle gemaakt 

hebben. 

KBO IJsselgemeenten  

 De contacten met de Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel bestaan periodiek. 

 Dit heeft al geleid tot een reisje naar Avifauna. 

KBO Midden-Holland  

 Op dit moment vooral een gespreksgroep met Gouda, Waddinxveen, Bodegraven, 

Alphen a/d Rijn, Krimpen a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel, onderwerpen zijn:  

 Communicatie 

 Provinciale ontwikkelingen 

 Ledenwerving 

KBO Nieuwerkerk aan den IJssel  

 Alles wat u dit afgelopen jaar heeft meegemaakt zoals onze spelletjesmiddagen, 

 de Nieuwjaarsreceptie, de ALV met Chinees buffet, de Kerstmaaltijd 

 de modedag bij Vander Klooster in Boskoop  

 de middag onvoltooid leven  

 de filmmiddag tijdens de week tegen de eenzaamheid  

KBO Zuid-Holland  

 Hulp bij organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten 

 

Toelichting:  

De gesprekken met SVO/gemeente Zuidplas gaan onder meer over de 5 speerpunten van 

de KBO. In het verleden kwam wethouder Daan de Haas bij de SVO vergaderingen; de 

wethouder waar wij nu contact mee hebben is Jan Verbeek.  

Eenzaamheid: Mw Verheijen vraagt waar je je moet melden om eenzaamheid op te lossen. 

Er ontstaat een levendig gesprek rond dit onderwerp en er volgt een aantal adviezen uit de 

zaal o.a. bellen met de Ouderenadviseur bij Welzijn Zuidplas 0180-310050 en duidelijk 

maken waar je behoefte aan hebt.  

Ongehinderd toegang voor iedereen; KBO heeft deelgenomen aan de testdag om toegan-

kelijkheid in kaart te brengen. Via de ‘Ongehinderd-App’ kon iedereen locaties beoordelen  

KBO-Zuid Holland heeft geprotesteerd bij de landelijke KBO-PCOB: als je alles wilt laten 

fuseren krijg je problemen met personeel.  

 
 

4. Financiën door penningmeester Sjaak Zuidwijk 

Om 14:50 uur krijgt de penningmeester de microfoon en geeft toelichting op de geprojec-

teerde financiële documenten.  
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4a Financieel Jaarverslag 2018  

De afdracht aan de provinciale KBO bedraagt € 15 per lid in 2018 en 2019. Ons leden-

bestand is iets afgenomen; van 260 -> 252 leden.  

Voor Lief en Leed is bescheiden bedrag uitgegeven, waarbij we willen oproepen om oog te 

houden voor elkaar. Als u weet dat iemand ziek is (of ander lief of leed) dan hoopt het 

bestuur dat u dat wilt doorgeven.  

Ria van Doorn zorgt voor felicitatiekaarten voor (kroon-)verjaardagen maar zij heeft geen 

gegevens van zieken.  

 

4b. Verslag kascontrolecommissie  

De kascommissie is voor de jaarlijkse kascontrole op woensdag 13 maart bijeen geweest 

en heeft in aanwezigheid van de penningmeester de stukken bestudeerd en steekproefs-

gewijs gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd.  

De penningmeester leest het stuk voor dat door voorzitter Wim Peppel van de kascom-

missie is opgesteld; de boekhouding wordt vakkundig beheerd.  

 

4c Decharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde financieel beleid  

Met de notitie van de kascommissie kan aan de penningmeester en het bestuur décharge 

worden verleend voor het gevoerde beleid.  

Het advies van deze commissie wordt door Algemene Ledenvergadering gevolgd en met 

een applaus bevestigd. De kascommissie wordt hartelijk bedankt.  

 

4d Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Als leden van de nieuwe kascommissie 2019 worden benoemd: mevrouw Elly van Geest 

(2e jaar) en mevrouw Pine Koolhaas (1e jaar). Zij zullen begin 2020 door de penning-

meester worden uitgenodigd voor de verificatie van de financiële  administratie.  

De heer Jan Boerendonk (niet aanwezig) heeft eerder al toegezegd waar te nemen als 

reserve in de kascommissie.  

 

 De begroting 2019 wordt besproken. Christa v.d. Hooven vraagt wat de KBO doet met 

de € 3780? De afdracht van € 15 per lid is o.a. bestemd voor de VOA* opleiding, 

HUBA* training en de uitgifte van het KBO-PCOB magazine 10 x per jaar. KBO Zuid-

Holland biedt hulp bij het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en zij behartigen 

onze belangen naar de politiek toe.  

*VOA = Vrijwillige Ouderen Adviseur en *HUBA – Hulp bij Belastingaangifte  

 

4e. Contributieverhoging voor 2020 

KBO-Unie en KBO Zuid-Holland wilden de contributie al dit jaar verhogen naar € 16,50. 

Deze beslissing is nu één jaar uitgesteld en zal dus in 2020 resulteren in een contributie-

verhoging van € 22 naar € 24 voor één lidmaatschap en wordt voor 2 personen verhoogd 

van € 37,= naar € 40,=.  

Jacques Roelofs vraagt of er een nieuwe machtiging nodig is als het bedrag wordt ver-

hoogd. De penningmeester zal in de Nieuwsbrief van december 2019 aan de leden vragen 

of hij de reeds afgegeven machtiging voor 2020 en volgende jaren mag blijven gebruiken.  

Er is al 6 jaar geen verhoging van de contributie geweest. De vergadering stemt in met de 

contributieverhoging per 2020.  
 
 

5. Aftreden ledenadministrateur Josephine Kox  

 De voorzitter dankt mevrouw Josephine Kox voor het werk dat zij de afgelopen jaren als 

ledenadministrateur van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel heeft verricht en 

met name ook de zorg voor de verspreiding van het KBO-PCOB magazine en de lokale 

Nieuwsbrief. Zij heeft dat steeds met toewijding gedaan. Josephine geeft aan dat zij dat 

samen met haar man Anton heeft verzorgd.   

 Josephine wordt in de bloemen gezet en krijgt als dank van het bestuur een cadeaubon.  
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Voorstellen nieuwe ledenadministrateur Eric van Nierop  

 Eric van Nierop stelt zich voor en meldt dat hij al een inkijkje heeft gehad in het KBO-

LEDEN-bestand. Het viel hem op dat er leden bestaan die ‘niet geboren’ lijken te zijn; er 

zijn niet overal geboortedata bekend. Hij heeft aan het bestuur voorgesteld, en vraagt 

nu aan de ALV toestemming, om een schrijven rond te doen gaan met de informatie die 

van elk lid bekend is om te controleren of de gegevens kloppen en het verzoek deze, 

waar nodig, aan te vullen.  

 Verder meldt Eric dat hij heeft geconstateerd dat het bestuur uit 3 personen bestaat 

maar dat er werk voor 10 mensen is. Hij verzoekt mensen zich aan te melden voor een 

functie of vrijwilligerswerk voor de KBO.  
 

6. Een kijkje naar de Toekomst: 

De volgende activiteiten zijn ingepland:  

 dinsdag 16 april modedag bij Vander Klooster in Boskoop  

 26 t/m 30 mei een busreis naar de Moezel i.s.m. KBO Kaag en Braasem   

 donderdag 6 juni themabijeenkomst ‘ Wijs met medicijnen’   

 op woensdag 26 juni de PCOB bootcruise waar KBO leden aan kunnen deelnemen  

 De gecombineerde plannen van KBO en PCOB staan in de nieuwsbrief van maart 2019 

Verder:  

 Elke derde donderdag van de maand: ontmoetings- en spelmiddag  

En nog nader in te plannen:  

 Juli uitje naar Kinderdijk met de waterbus  

 Augustus uitje naar Historisch Centrum “Ons Verleden” over de geschiedenis van 

Zevenhuizen & Moerkapelle  

 September een voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van de OV- Chipkaart. 

 Oktober “Zicht op verminderd zicht” over hulpmiddelen voor slechtzienden i.s.m. 

Stichting Bartiméus en ons lid Fiet Rodenburg georganiseerd 
 

7. Magazine en Nieuwsbrief  

 De voorzitter meldt dat er samen met PCOB besprekingen gevoerd worden om in de 

toekomst over te kunnen gaan op gecombineerde bezorging. Dan lopen er in dezelfde 

straat niet 2 bezorgers van de verschillende ouderenbonden.  
 

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 

 Mevrouw Verheijen stelt een vraag over een transgender neutraal toilet. Ze heeft 

gehoord dat dit in het gemeentehuis wordt voorzien. Kan dit ook in dit kerkgebouw ?  

 De secretaris geeft nog een verzoek door van Nel Oudijk om leden die een interview 

willen toestaan over vervoer met hopper en valies.  

 De secretaris leest ter afsluiting een gedeelte van de overweging van een pastor over 

St. Joseph – de patroonheilige van de KBO.   
 

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, kaarten of met elkaar te praten.  

 De dag wordt afgesloten met een Chinees buffet.    
 

 

4. Financiën 2019 door penningmeester Sjaak Zuidwijk 

Hieronder een korte toelichting op de onderstaande financiële documenten.  

4a Financieel Jaarverslag 2019 

De afdracht aan de KBO-Zuid-Holland en de landelijke KBO-Unie bedraagt € 15,= per lid 
in 2019. Ons ledenbestand is iets afgenomen; van 252  243 leden. 

Voor Lief en Leed is een bescheiden bedrag uitgegeven, waarbij we willen oproepen om 

oog te houden voor elkaar. Als u weet dat iemand ziek is (of ander lief of leed) dan hoopt 

het bestuur dat u dat wilt doorgeven. 

Carien van Nierop zorgt voor felicitatiekaarten voor (kroon-)verjaardagen maar zij heeft 

geen gegevens van zieke leden. 

Verder kunt u zien dat de inkomsten en uitgaven in 2019 ongeveer gelijk zijn aan elkaar  

(€ 7700,=), als de subsidie Zuidplas op tijd was ontvangen. 
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4b. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie is voor de jaarlijkse controle van de financiële administratie op 

dinsdag 3 maart bijeen geweest en heeft in aanwezigheid van de penningmeester de 

stukken bestudeerd en steekproefsgewijs gecontroleerd en geen onrechtmatigheden ge-

constateerd. 

De penningmeester citeert uit het stuk dat door mevrouw Pien Koolhaas en mevrouw Elly 

van Geest van de kascontrolecommissie is opgesteld: “De administratie zag er verzorgd 

en accuraat uit.” 

4c Decharge bestuur en penningmeester 

De leden van de kascontrolecommissie stellen de ALV van KBO-Nieuwerkerk voor om de 

jaarrekening 2019 goed te keuren en aan het bestuur decharge te verlenen voor het ge-

voerde financiële beleid en aan de penningmeester voor het financiële beheer. 

De kascontrolecommissie wordt hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden. 

4d Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Als leden van de nieuwe kascontrolecommissie 2020 worden benoemd:  

mevrouw Pien Koolhaas (2e  jaar) en de heer Jan Boerendonk (1e jaar). Zij zullen begin 

2021 door de penningmeester worden uitgenodigd voor de verificatie van de financiële 

administratie. 

4e. Géén contributieverhoging voor 2021 

De afdracht aan de KBO-Unie en KBO Zuid-Holland is voor het jaar 2020 verhoogd naar  

€ 16,82. 

Deze beslissing resulteerde in 2020 tot een contributieverhoging van € 22 naar € 25 voor 

één lidmaatschap en werd voor 2 personen verhoogd van € 37,= naar € 40,=. 

De reeds afgegeven machtigingen voor 2020 zullen door de penningmeester voor 2021 en 

volgende jaren worden gebruikt. 

4f. De begroting voor 2020 is gemaakt vóór het uitbreken van de coronacrisis.  
Vanzelfsprekend zullen bepaalde inkomsten en uitgaven hierdoor sterk beïnvloed worden.  
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5. Verkiezing nieuwe Secretaris 

Zoals u in voorgaande Nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is Irene niet meer beschikbaar als secretaris van 
het bestuur. Uiteraard vinden wij dat jammer en kijken terug op een goede tijd met vele belangrijke 
momenten. Vaak zijn we gezamenlijk naar de bijeenkomsten van KBO-Zuid-Holland, KBO-Midden Holland, 
KBO-IJsselgemeenten en het SVO geweest. Steeds ging dit in een goede sfeer en was er sprake van zinvolle 
bijdragen. Gelukkig raken we haar niet kwijt. 
Irene Vasterman heeft te kennen gegeven graag betrokken te blijven bij de KBO en het bestuur heeft aan 
haar gevraagd als gewoon lid aan te blijven. Daarin heeft zij ingestemd. Haar bijzondere aandachtsgebieden 
zijn de redactie van de Nieuwsbrief en de organisatie van de evenementen. 
Het spreekt vanzelf dat we op een later moment, als we weer bij elkaar kunnen zijn, Irene in het zonnetje 
zullen zetten, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. 
We zijn bijzonder verheugd dat er een opvolger gevonden is voor het secretariaat. George Henkens heeft 
zich bereid verklaard deze functie te vervullen en daarom stelt het bestuur hem als opvolger voor. Omdat 
er geen andere kandidaten naar voren zijn getreden is ons voorstel om hem bij deze aan te stellen. 

 

6. Van de Ledenadministratie  

Vorig jaar is een bericht gestuurd naar alle leden met het verzoek om  te controleren of de door ons 
geregistreerde gegevens correct en volledig waren. 
Hierop zijn 83 reacties binnengekomen, waaronder 20 nieuwe E-mailadressen, 13 nieuwe geboortedatums, 
6 nieuwe huwelijksdatums. 
Daarmee is de stand in de ledenadministratie voor 242 leden  
Zonder geboortedatum:   58 
Zonder E-mailadres:        104 
Zonder beide gegevens:   44 
Wij stellen het op prijs om - naast bovenstaande ontbrekende gegevens eventueel ook een mobiel 
telefoonnummer te ontvangen via ledenadministrateur@kbozuidplas.nl 
 

 

7.  Sluiting van de vergadering  

Hiermee wordt de schriftelijke Algemene Vergadering afgesloten.  

 
 
  

Met sierrand kader  
 

 

 

 

 
 

De Alexanderhoeve kaas en delicatessen, winkelcentrum Reigerhof  
Theo van Dongen biedt KBO-PCOB-leden 10% korting op aankopen vanaf € 15,00.  
De zaak is gespecialiseerd in tapas en kaas en heeft een assortiment met noten, chocolade en wijnen.  

     Advertentie 
Gezocht:   
Vitale leden van de KBO afd. Nieuwerkerk aan den IJssel die samen met de secretaris en Irene 
evenementen gaat bedenken en organiseren. Samen vormen we dan de Evenementencommissie.   

 Aanmelden bij George of Irene 
 
    

Indien u naar aanleiding van deze schriftelijke Algemene Leden Vergadering vragen of opmerkingen 
heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de voorzitter via e-mail of telefonisch.  
(zie pagina 16 voor de gegevens).  

Gelieve uw bevindingen vóór 20 december 2020 in te leveren. In de Nieuwsbrief van januari 2021 zullen 

wij de binnengekomen opmerkingen bekend maken. 

mailto:ledenadministrateur@kbozuidplas.nl
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KBO filmvoorstelling The Two Popes  

Op dinsdag 13 oktober was een deel van de Sint Josephkerk omge-
bouwd tot bioscoop om de film The Two Popes te vertonen. Deze 
film is gebaseerd op de abdicatie van paus Benedictus XVI en de 
verkiezing van paus Franciscus in 2013. Wanneer Bergoglio op het 
punt staat om zijn ontslag in te dienen krijgt hij van paus Benedictus 
XVI de vraag om naar Rome te reizen. Zij ontmoeten elkaar in de 
zomerresidentie van de paus. Tijdens Bergoglio's verblijf in de residentie wordt duidelijk dat hij met zijn 
progressieve en sobere kijk op de Kerk, liefde voor voetbal en zijn humor op een andere golflengte zit dan 
de paus, die hem een eigenwijze rebel vindt. Desondanks weigert de paus meermaals om zijn ontslagbrief 
te bekrachtigen. Het is een indrukwekkende film die in coronaveilige opstelling bekeken kon worden. De 
aanwezigen spraken lof over de keuze van deze film die via Netflix ook te bekijken is.  
 

Van de penningmeester 

Na enkele herinneringen via E-mail of brief gestuurd te hebben, druppelen de laatste contributiebetalingen 
voor 2020 binnen. Het is altijd mooi voor een penningmeester als de begrote contributie is ontvangen. 
Langzamerhand kijk ik alweer vooruit naar 2021. Velen hebben mij een machtiging gegeven om de contri-
butie te innen en vanzelfsprekend ga ik daar zonder een tegenreactie van uw zijde voor 2021 weer gebruik 
van maken. Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven, dan vindt u in deze Nieuwsbrief een formu-
lier om daar verandering in te brengen, als u dat wenst (zie onderaan deze pagina).  

De contributie voor 2021 is € 25,- voor 1 persoon en € 40,- voor 2 
personen op hetzelfde adres. 

Mocht u uw lidmaatschap voor 2021 willen opzeggen, (wat wij na-
tuurlijk niet hopen) dan moet u dat doen vóór 24 december 2020. 
Anders bent u verplicht om de contributie voor 2021 alsnog te beta-
len, omdat ook wij dan over 2021 de afdracht ad € 17,56 voor u aan 
KBO-Zuid-Holland en de landelijke KBO-PCOB moeten betalen. 

Sjaak Zuidwijk, T 0180-313625, E penningmeester@kbozuidplas.nl 

 

 

 ------------------------------------------------ afknippen ---------------------------------------------------------------- 

MACHTIGING aan de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 

Uw naam: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

adres: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

postcode: .   .    .    .    .    .      woonplaats: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     

telefoonnummer: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    E-mail: .   .    .    .    .    .   @    .    .    .     

Hierbij machtig ik de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel het volgende bedrag te incasseren voor de 
jaarcontributie 2021 en volgende jaren.  

(Voor 2021 bedraagt de contributie voor een alleenstaand persoon € 25,= en voor een tweetal personen op 
hetzelfde adres € 40,=) van:  

 (Bank)rekeningnummer (IBAN) .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

Ten name van .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .       te  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
Ten gunste van bankrekeningnummer   NL76 RABO 0345 2771 71 ten name van de KBO afdeling Nieuwer-
kerk aan den IJssel te Nieuwerkerk aan den IJssel inzake de jaarcontributie ad  * € 25,=  of  * € 40,=   

(*doorhalen wat niet van toepassing is).    

Plaats:     datum:      Handtekening: 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  .    .    .    .    .    .    .    .                                  .    .    .    .    .    .    .    . 
*  Vergeet u niet om het juiste bedrag aan te geven in deze machtiging. 

Onderstaand formulier afgeven aan of opsturen naar Sjaak Zuidwijk, penningmeester KBO Nieuwerkerk,  
Pr. Alexanderlaan 98,  2912 AM  Nieuwerkerk aan den IJssel  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
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Waarom hebben engelen vleugels?  
De meesten van u zullen dat veel beter weten dan ik, maar kinderen kunnen je soms heel 

moeilijke vragen stellen. Ook met Kerstmis bij de stal.  

"Waarom hebben engelen vleugels, ome Joost?" mijn achterneefje van 5 was door mijn pete-

kind, zijn moeder, naar me toe gestuurd met die vraag. "Tja, dan kunnen ze beter vliegen", 

dacht ik, maar dat wilde ik hem toch niet zeggen want ik voelde ook wel dat dat niet hele-

maal klopte. En bovendien was ik bang dat hij dan net zo zou doen als mijn zusje vroeger. 

Wij hadden thuis best wel een mooie stal. Natuurlijk niet zo mooi als deze, maar toch! En de 

meeste beelden van die stal waren ook nog héél en dat 

was best bijzonder in een tijd waarin die beelden van 

gips waren gemaakt. De meesten waren dus nog best 

om aan te zien, behalve dan de engel. Die was enigszins 

verminkt. Mijn zusje had hem laten vliegen en toen was 

er een vleugel afgebroken en die andere heeft ze er toen 

maar zelf afgehaald, want een engel met één vleugel 

vond ze te belachelijk voor woorden. En daarom kon je 

bijna niet meer zien dat onze kerstengel een engel was. 

Hij leek meer op een gebochelde herder en alleen als je 

goed keek, kon je aan zijn gezicht zien dat het een engel 

was.  

Waarom hebben engelen eigenlijk vleugels?  

Tja, we  beelden ze eigenlijk altijd af met vleugels. Zo 

kun je ze tenminste herkennen, maar daardoor lijken ze 

ook verdacht veel op sprookjesfiguren, ongrijpbaar, bui-

tenaards, onwerkelijk en daar kunnen wij weinig mee. In 

onze moderne samenleving waar je een brief of bood-

schap zo van je computer of je smartphone naar de computer of de smartphone van een 

ander kan sturen, ja in zo'n wereld is er toch eigenlijk geen plek meer voor deze antieke 

boodschappers van God. 

Als zo'n engel ons zou verschijnen zouden we eerder denken aan een studentengrap of aan 

een reclamestunt. Nee, in onze maatschappij - modern of postmodern - in ons wereldbeeld is 

voor dit soort engelen geen plek meer. Hoe zou het ook als we al nauwelijks ruimte weten te 

maken voor onze naaste. Maar ieder jaar komen ze terug met kerstmis. Dan zijn engelen 

niet van de lucht. In alle kleuren en maten, in etalages en op kerstkaarten, als beeld voor in 

de stal of voor áán of ín de boom. En met het haar van engelen weten we ook nog goede sier 

te maken. Engelen horen er gewoon bij, of je er nu wel of geen raad mee weet.  

En misschien geldt dat ook wel voor het hele kerstfeest. Dat staat behoorlijk haaks op onze 

wereld. Wat moeten we aan met een feest van vrede en licht in een wereld met zoveel ge-

weld en zoveel duisternis. Conflicten te over dichtbij en ver weg. En dagelijks bereiken ons 

berichten dat mensen niet of nauwelijks met elkaar in vrede kunnen leven, in Israël niet, in 

Syrië niet, in India niet. 

Op zoveel plekken in onze wereld niet en zelfs mijn buren lukt het nauwelijks om in vrede 

met elkaar te leven. Wat moeten we aan met het feest van Gods' Zoon die in de wereld 

komt? Wat merken wij daarvan en wordt Jezus ook hier geboren in Nieuwerkerk bij ons? 

Vaak kun je een enorme kloof ervaren tussen hemel en aarde. God lijkt vaak heel ver weg. 

En doet hij nog wel wat met ons? Spreekt hij ons nog aan? Velen van ons geloven misschien 

nog wel in God maar dan vaak in een stille, zwijgende en onzichtbare God. Het zwijgende 

geheim van ons bestaan. Maar hoe vaak verlangen we niet naar een teken, een woord, een 

daad van God, juist in tijden van lijden en verdriet. Juist dan zou je wensen dat God eens in 

zou grijpen. Niet zelden word je overvallen door een gevoel van machteloosheid als je hoort 

over rampen en narigheden die mensen treffen. En je hoort jezelf afvragen: "God waar ben 

je? God waar blijf je?"  
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Dat machteloze gevoel kan je ook bekruipen als je denkt aan je eigen leven of aan dat van 

mensen om je heen. Mensen van wie je houdt, mensen met wie je verbonden bent, als er 

barsten in je eigen leven komen of in het leven van die ander. Als de stukken er bij wijze van 

af vliegen. Zou je dan niet alle stukken aan elkaar willen lijmen, willen helen wat gebroken 

is? Misschien zou je zelf wel even een engel willen zijn zodat je kon troosten en helpen en 

beschermen overal waar dat nodig is.  

Je zou wel willen dat de nood je vleugels gaf en dat je met een enorme lijmpot zou kunnen 

zorgen dat er nergens meer een barst van te zien is. En misschien heb je dat ook wel eens 

meegemaakt. Zo'n moment dat jij er was toen die ander je verschrikkelijk hard nodig had. 

Net op dat moment van paniek was jij er om mee te praten. Net op het ogenblik dat de 

tranen kwamen, was jij er om te troosten en je armen om iemand heen te slaan. Je was er 

om hoop te geven, toekomst en vertrouwen. Soms alleen maar door een schouderklopje, een 

complimentje of door zo'n gewoon stom Hollands bakkie koffie. En misschien, misschien heb 

je toen niet goed gehoord dat die ander je toe fluisterde: "Je bent een engel."  

En dat is het precies waar het met Kerstmis om gaat. En dat is het precies wat die kerstengel 

doet: hij brengt licht in de duisternis. Hij verkondigt vrede in het holst van de nacht. En of 

het nu een engel met of zonder vleugels is, dat maakt niet zoveel uit. Waar het om gaat is 

dat de boodschap overkomt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, Christus de 

Heer, licht schijnt in de duisternis. De afstand tussen hemel en aarde wordt overbrugt en 

iedereen die daaraan meewerkt is eigenlijk een engel. Zo'n engel opent je de ogen. Zo’n 

engel laat je zien dat God dicht bij komt tot in je eigen leven, dat Hij je raakt, dat Hij je aan-

spreekt, maar altijd, altijd in iets kleins, iets dat nauwelijks opvalt. Zoals de geboorte van 

een kind ergens in de sloppen van de samenleving. Dat vieren we ieder jaar opnieuw omdat 

we ergens diep van binnen weten dat in deze geboorte de hemel heel dichtbij komt.  

In die arme stal daar zijn we allemaal welkom. Daar mag je je helemaal thuis voelen. Daar is 

echte vrede. Daar leven mensen in harmonie met elkaar, arm en rijk, herders en koningen, 

dieren en eigenlijk heel het heelal, daar is de vrede te vinden waarnaar we allemaal zo 

verlangen. Niet dat je in die stal nu ineens al je pijn of je verdriet kwijt zult zijn. Je blijft nog 

even ziek, je bent nog even kwetsbaar en even weerloos, maar het is net alsof je even boven 

jezelf wordt uitgetild omdat je thuis bent en je even mag raken aan het geluk waarvoor je 

bent bestemd. Je mag even raken aan het geheim van het leven zelf: God. Zo dichtbij is Hij 

gekomen daar in Bethlehem stal is het begonnen. Heel in het klein en later toen Jezus 

volwassen geworden was, bracht hij in heel zijn spreken en handelen voor heel veel mensen 

de hemel dichterbij. Kerstmis dat is ook het feest van de engelen, het feest van mensen die 

in Jezus’ voetspoor licht zien in de duisternis. Het feest van mensen die in kleine en onoog-

lijke gebeurtenissen de hemel dichterbij brengen.  

Waarom hebben Engelen eigenlijk vleugels? “Tja, misschien omdat ze daarmee andere men-

sen heel goed kunnen beschermen”, antwoordde ik eindelijk aan het vragenstellertje, maar 

het was al te laat. De engel was opnieuw gevlogen en natuurlijk neergestort en de vleugels 

gebroken. Wat geeft het dat vleugels kapot gaan want engelen zonder vleugels zijn 

misschien wel God’s liefste engelen. Mensen bij wie je aan de buitenkant niet kunt 

zien dat het engelen zijn. Mensen als u en ik. Alleen op sommige ogenblikken, als je 

elkaar even goed aankijkt, dan zie je het aan het gezicht: Ja, jij moet wel een engel 

zijn! Amen 

 

overweging door Pastor Joost de Lange, op woensdag 25 december 2019 in de St. 
Josephkerk 

De preek van pastor Joost de Lange is te horen via deze link op kerkdienst gemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/747/events/recording/157726260000747 (vanaf 21 

minuten na aanvang) en wordt gevolgd door het prachtige “For love knows no borders” door 

Camerata, waar wij in deze coronatijden niet live van ons mooie koor kunnen genieten.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/747/events/recording/157726260000747
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Bankzaken 

Veilig pinnen 
Pinnen als manier om te betalen wordt sterk aangemoedigd. Zeker in deze tijd, waarbij we 
moeten voorkomen dat we andere mensen aanraken en dingen aanpakken die anderen in 
de hand hebben gehad, zoals munten en 

papiergeld. Ofschoon het voor sommigen 
best erg wennen is, zijn dit toch goede 

redenen om betalingen te doen met een 
pinpas. 
Maar natuurlijk moet je wel oppassen, 

dus hieronder enkele tips om te voorko-
men dat een ander aan de haal gaat met 

uw gegevens.  
 
Pianospelen 

Een oplossing om veilig te pinnen is piano spelen. Dat klinkt misschien gek. Maar wanneer 
we meerdere vingers gebruiken bij het pinnen, zoals bij een piano, is het veel lastiger om 

de pincode af te lezen. Leert u zichzelf daarom aan om meerdere vingers te gebruiken bij 
het pinnen. Nog veiliger wordt het als u met de 
andere hand het scherm of het toetsenbord 

afdekt. Zo leidt u schurken om de tuin! 
 

Gele streep 
Denk aan de gele streep bij de kassa in de 

supermarkt om criminelen op afstand te hou-
den. Zo kunnen zij niet over uw schouder 
meekijken.  

 
 

Afdekken toetsenbord 
Boven veel kassa’s hangen spiegels, let er maar eens op. Een ander kan via die spiegel 
redelijk gemakkelijk zien welke pincode u intoetst. De spiegels anders ophangen is een 
oplossing tegen het meekijken. Zolang de spiegels er hangen geldt ook hier weer: dek het 

scherm met de cijfers af zodat men niet mee kan kijken!  
 

Betalen zonder pincode 
Tegenwoordig is het ook mogelijk om met de betaalpas te betalen zonder de pincode te 
gebruiken. We noemen dit ‘contactloos 

betalen’: even de betaalpas tegen de 
betaalautomaat houden en de betaling is 

voldaan. Zo kunt u razendsnel kleine 
bedragen afrekenen; uw kopje koffie, de 
krant of kleine boodschappen. Belangrijk 

voordeel in deze tijd van besmettingen is 
dat je het toetsenbord niet meer hoeft 

aan te raken. Contactloos betalen is 
mogelijk tot een bedrag van 25 euro. 
Gedurende de corona periode is deze 

limiet verhoogd naar 50 euro. De banken 
geven aan dat het veilig is. Bij verlies of diefstal van de betaalpas kunnen alleen maar 

bedragen tot 25 euro (of tijdelijk 50 euro) worden afgeschreven want bij grote bedragen is 
een pincode nodig.  
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Onderstaande is belangrijk als u gebruik maakt van Internet bankieren en 

WhatsApp 

Criminelen gebruiken spoofing 

Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt om een andere identiteit aan te nemen 

en daarmee anderen te misleiden. Ten tijde van corona wordt dit trucje veelvuldig 
toegepast en veel mensen trappen hierin.  

 

E-mail spoofing 
E-mail spoofing is een veelgebruikte techniek waarbij het e-mailadres van de afzender 

vervalst wordt. Het wordt vaak gebruikt bij 
“phishing”-pogingen of om spamberichten te 
verspreiden. Er wordt een e-mail gestuurd dat 

niet van de afzender afkomstig is. De mail ziet 
er betrouwbaar uit, omdat het adres gebruikt 

wordt van bijvoorbeeld de bank en alles er 
precies op lijkt (incl. logo). Weet je niet zeker of 
de mail echt is? Neem dan contact op met de 

afzender: organisatie of bank. Of doe gewoon 
niets. Niet laten misleiden door een 

telefoonnummer dat in de mail wordt genoemd, 
maar altijd gebruik maken van het nummer van 

de bank dat bij u bekend is. Als u het telefoonnummer uit de mail gebruikt krijgt u 
hoogstwaarschijnlijk een allervriendelijkst persoon aan de lijn die zich voordoet als 
bankmedewerker, maar dat dus niet is. 

 

Website spoofing 
Website spoofing komt vaak voor in combinatie met een valse mail. Via een link in de email 

kom je op een website die precies lijkt op de ‘echte’ website. De website wordt zo goed na-
gemaakt, dat je het verschil niet ziet met de echte. Het zijn vaak kleine details, bijvoor-

beeld in de URL een paar letters verschil. (URL is de afkorting van 'uniform resource loca-
tor' ofwel een andere benaming voor een webadres. Een URL geeft een uniek internet-
adres voor een website of een bestand dat op internet staat. Een volledig webadres is 

bijvoorbeeld 'https://www.seniorweb.nl'). Het verschil is zo goed en geraffineerd dat 
iedereen er in kan lopen. Gebruik de link niet, negeer de mail. Laat je niet misleiden en 

neem contact op met de bank of organisatie, ook nu weer via het nummer dat bij u bekend 
is. 

 

WhatsApp spoofing 
Oplichters versturen op dit moment valse berichten via WhatsApp. Zij doen zich dan voor 

als zoon of dochter, die zegt een nieuw telefoonnummer te hebben. Meestal wordt in deze 
berichten gevraagd om geld over te maken, of bankpasjes op te sturen. Deze vorm van 
criminaliteit komt ook voor in sms berichten. Wees alert. Trap hier niet in! Ook worden er 

sms’jes en e-mails verstuurd waarin gevraagd wordt om je bankpas op te sturen. 
Vertrouw je het niet? Controleer eerst het nieuwe nummer door de persoon (bijvoorbeeld 

dochter of zoon) te bellen of het oude nummer te controleren (bij banken). 

 

Denk niet, dit zal mij niet overkomen. Kort geleden werd in Nieuwerkerk aan den 

IJssel een echtpaar op deze manier € 20.000,- armer!! 

GOUDEN REGEL: 

Een bank zal u NOOIT vragen om geld over te maken naar wie dan ook!  

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/w/website
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/b/bestand
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/i/internet
https://www.seniorweb.nl/


 
 

INFORMATIE  
   HET BESTUUR WENST U FIJNE FEESTDAGEN 

website:  www.kbozuidplas.nl 
Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk aan den IJssel 
tel. 0180 - 312939    
voorzitter@kbozuidplas.nl  

     

 
 

Secretaris: 
George Henkens  
’s-Gravenweg 30   
2911 CG  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 06-21855804 
secretaris@kbozuidplas.nl  

 

De volgende Nieuwsbrief nr. 2 
(februari) mag u rond 26 
januari 2021 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 14 januari 2021.   

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

 

   

KBO afdeling Nieuwerkerk aan 
den IJssel jaarcontributie 2020  
* € 25,= alleenstaand  
* € 40,= 2 pers. zelfde adres 
 

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

Ledenadministratie / webmaster 
Eric van Nierop   
Mozartstraat 26,  
2912 XJ Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-318436 
ledenadministrateur@kbozuidplas.nl 
  

Verschijningsdatum 2020:  
Feb-nr. op 26 januari  
Maart-nr. 23 februari  
Verzoek: gelieve wijziging in uw 
gegevens door te geven aan de 
ledenadministratie.  

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: secretaris@kbozuidplas.nl  
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