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NIEUWSBRIEF 016 
Februari 2020 

Contributie 2020 
Tijdens de jaarvergadering in 2019 is besloten om de contributie over 2020 te verhogen tot € 
26,00 per jaar. Deze contributie zal in de eerste week van februari automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven worden. Hiervoor hoeft u niets te doen. Dit geldt uiteraard enkel voor 
de leden die een machtiging tot automatische incasso aan de KBO hebben verstrekt. 
Leden die geen machtiging tot automatische incasso aan de KBO hebben verstrekt, hebben reeds 
een nota voor de contributie ontvangen van de penningmeester. Wij verzoeken u vriendelijk deze 
nota vóór 1 maart a.s. over te maken op de bankrekening van KBO St. Paulus Schimmert. 
Bij voorbaat dank. 
 
Rumpelmiddig 22 februari 2020 
De Rumpelmiddig 2020 zal plaats vinden op 22 februari 2020.  
De entree bedraagt € 7,00 voor KBO-leden en € 9,00 voor niet KBO-leden. Als u aan de 
Rumpelmiddig wilt deelnemen wordt u verzocht dit bedrag voor 10 februari 2020 over te maken 
op rekening NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. naam, adres en 
Rumpelmiddig 2020. Zodra wij bericht hebben van overboeking bent u aangemeld en verzekerd 
van de mogelijkheid om in het voorste deel van de zaal plaats te nemen. Diegenen die op de dag 
zelf ter plekke betalen kunnen een plaats krijgen in het achterste deel van de zaal. 
 
Hieringe Biete op 26 februari 2020 
Op 26 februari 2020 is weer het traditionele Hieringe Biete, aanvang 14.00 uur in ’t 
Gemeinsjapshoes. Komt u ook? 
 
Meerdaagse reis van 21 juni t/m 26 juni 2020 naar Westendorf (Tirol) 
Bij voldoende deelname zal de meerdaagse reis plaatsvinden van zondag 21 juni t/m vrijdag 26 
juni 2020 en deze 6 dagen doorbrengen in Westendorf (Tirol) in Oostenrijk. Zowel op de heenreis 
als de terugreis zijn meerdere stops/pauzes voorzien. 
Als u aan deze meerdaagse reis wilt deelnemen wordt u verzocht het aanmeldformulier voor 1 
februari 2020 ingevuld in te leveren bij Annelie Voncken, Hoofdstraat 86, Tel 045-4042439 of bij 
Hein Kubben, Mareweg 2, Tel 045-4041786 
Tevens wordt u verzocht om voor 1 februari 2020 een aanbetaling van € 315,00 over te maken op 
rekening NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. naam, adres en 
aanbetaling Meerdaagse reis 2020. Mocht u dit alles niet meer lukken, neem dan met genoemde 
personen contact op, om de (on)mogelijkheden te bespreken. 
 
Belastinginvuller 
In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om uw belasting door een daartoe opgeleide 
vrijwilliger van de KBO te laten invullen. U kunt hiervoor terecht bij de heer Frits Janssen Tel. 045-
4041446 of 06-25027491. 
 
Koersballen 
Op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bestaat de mogelijkheid zowel voor mannen als voor 
vrouwen, om mee te doen aan koersbal in ’t Gemeinsjapshoes. Wilt u eens komen kijken of 
meedoen? U bent van harte welkom om ook in de komende wintermaanden op gezellige wijze de 
vrijdagmiddagen samen op sportieve wijze door te komen. 
 
Kienen 
Kienen op 31 maart vervalt agv verplaatsen Paasviering van 7 april naar 31 maart 2020 
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Jeu de Boules 
Jeu de Boules hanteert een winterstop. Vanaf woensdag 4 maart 2020 zal er weer wekelijks op 
woensdagmiddag vanaf 13.45 uur Jeu de Boules zijn. 
 
De Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering)  
De Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) vindt plaats op 10 maart 2020. Wilt u deze 
datum alvast noteren? 
 
Walking Football per 1 maart 2020 onder de naam VVS-KBO Combinatie 
In beginsel bestaat voor iedereen de mogelijkheid om op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
mee te doen met Walking Football voor 50+ers bij VVS, 
Het afgelopen jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd om de samenwerking m.b.t. Walking 
Football te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd tot de volgende situatie: 
Per 1 maart 2020 richt VVS een afdeling Walking Football in samenwerking met de KBO St. Paulus 
Schimmert op en wel onder de naam VVS-KBO Combinatie. 
In beginsel betekent dit:  

 VVS Faciliteert, KBO Exploiteert. 
 Walking Football is voor alle 50+ers en is bedoeld zowel voor mannen als voor vrouwen. 
 Wekelijks op woensdag van 09.45 uur tot 12.00 uur (van 1 december tot 1 maart van 

10.15 uur tot 12.30 uur). 
 Informatie verkrijgbaar bij Frans Soons, Bekerbaan 41 6333 EJ Schimmert Tel 045-404 

1796 / Mobiel 06-2387 3461  Email: famsoons@hetnet.nl 
 Leden van de KBO betalen € 26,00 KBO-lidmaatschap en daarnaast voor deelname aan 

Walking Football een bijdrage van € 25,00 pp per jaar. 
 Leden van VVS (contributie € 65,00 pp per jaar) zijn vrijgesteld 
 Voor niet KBO-leden en niet VVS-leden geldt een proefperiode van 4 bijeenkomsten. 

 
Aanbieding van sponsering truitjes vindt plaats op 19 april 2020. 
 
Verzekeringen 
KBO Schimmert heeft een verzekering lopen voor alle in bezit zijnde spullen en daarnaast een 
Aansprakelijkheidsverzekering. Bij deelname aan activiteiten en het oplopen van blessures/schade 
dient men dit in beginsel af te handelen via de eigen verzekering. (Eigen risico dus) 
 
Data om te onthouden 
• 22 februari 2020 Rumpelmiddig. 
• 26 februari 2020 Hieringe Biete 
• vanaf 4 maart 2020 wekelijks op woensdagmiddag Jeu de Boules. 
• 24 maart 2020 Crea middag t.b.v. Paasviering samen met Cicero Thuis 
 31 maart 2020 Paasviering i.p.v. 7 april 2020 
 19 april 2020 aanbieden sponsering truitjes van VVS-KBO Combinatie 
• 21 april 2020 een training brandpreventie 
• 19 mei 2020 modeshow 
• 21 tot en met 26 juni 2020 een meerdaagse reis naar Westendorf in Tirol 
• 7 juli 2020 een BBQ 
 11 augustus 2020 dagtocht 
• 6 oktober 2020 gezellige middag 
• 8 november 2020 Oktoberfest 
• 16 december 2020 Kerstviering 


