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Nieuwsbrief 028    (november 2020) 

 
 
Rabobank ClubSupport 
Hierbij ontvangen jullie een toelichting voor al die leden die (alsnog) hun stem willen uitbrengen bij de 
Rabobank ClubSupportcampagne. De procedure is namelijk t.o.v. voorgaande jaren gewijzigd. 
Met name voor KBO-leden die minder goed met de computer kunnen omgaan, kan het uitbrengen van de 
stem door deze nieuwe procedure bemoeilijkt worden en wellicht leiden tot het niet uitbrengen van een 
stem voor de KBO-afdeling. Dat zou bijzonder jammer zijn, het is immers een mooie aanvulling op de 
inkomsten van de afdeling.  
Procedure: 
Log in op internetbankieren en klik op: 
1e Zelf regelen 
2e Lidmaatschap 
3e Clubsupport 
4e Breng je stem uit 
5e Zoek op KBO …….. en klik deze aan 
6e daarna kunt u nog andere aanklikken 
7e klik 2 x op het + teken bij KBO ……. en doe dat ook bij de anderen. 
8e afronden en u heeft gestemd. 
Lukt het niet uw stem uit te brengen of heeft u eventueel vragen hierover, neem dan gerust contact op met 
ons secretariaat (Chrit Leenders: 045-4049121) of een van de overige bestuursleden. 
 
 
Corona 
Sinds 12 maart 2020 hebben wij als gevolg van het Coronavirus al onze activiteiten gestopt. 
Nadat we vanaf 15 juli 2020 weer langzaam gestart zijn met het realiseren van bepaalde activiteiten liggen 
we sinds 14 oktober 2020 jammer genoeg weer volledig stop. 
Als bestuur zullen we alle ontwikkelingen met argusogen volgen en zodra wij weer mogelijkheden zien om 
activiteiten opnieuw te starten zullen we dat zeker doen en u daaromtrent nader en tijdig informeren. 
Uiteraard vertrouwen we ook nu weer op uw begrip, doch hopen om op zo kort mogelijke termijn weer aan 
activiteiten invulling te kunnen geven, graag in goede gezondheid. 
Wij vragen dan ook nu weer, om elkaar toch regelmatig te bellen en/of te contacten zodat we samen door 
deze vervelende periode kunnen komen. 
 
 
Kerstviering op woensdag 16 december 2020 
De Kerstviering 2020 staat (nog steeds) gepland op woensdag 16 december 2020. 
Ondanks het gegeven dat we thans weer volledig stop liggen hebben we nog niet besloten dat de 
Kerstviering niet kan doorgaan. Wij blijven vertrouwen hebben ….. 
 
 
Ledennieuws    
Datum   Naam    Adres    Opmerkingen 
28 juli 2020  Annie Limpens-Geurts Koster Jacobsstraat 18 Overleden 
28 juli 2020  Fien Cruts-Lenaerts  Dr. Hermansstraat 5  Overleden 
5 aug. 2020  Jan de Veen   St. Remigiusstraat 49  Nieuw lid 
5 aug. 2020  Mirjam de Veen-Verhorstert St. Remigiusstraat 49  Nieuw lid 
30 sep. 2020  Sjra Goltstein   Nieuwstraat 31  Nieuw Lid 
30 sep. 2020  Peter Janssen   Klein Haasdal 33A  Nieuw lid 
11/12 okt 2020 Frans en Jeanne Mertens-Stassen Rooseveltstraat 71  60 jaar getrouwd 
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Contributie 2020-2021 
Sinds 12 maart 2020 hebben in beginsel geen frequente activiteiten en jaarlijkse evenementen plaats 
kunnen vinden. 
Binnen het bestuur hebben wij ons de vraag gesteld wat dit betekent voor de contributies van onze leden, 
temeer de Stichting ’t Gemeinsjapshoes ons voor de duur van een kwartaal de huur heeft kwijtgescholden. 
Onze penningmeester heeft ons inzage verstrekt in de positie van onze vereniging, in het bijzonder de 
inkomsten en uitgaven over 2020.  
Voorgaande heeft op 20 oktober 2020 tijdens de Algemene Bestuurs Vergadering geresulteerd tot het 
volgende besluit: 

 Er zal zowel over 2020 als over 2021 geen korting van de contributie plaatsvinden om de 
navolgende redenen: 

o De inkomsten aan contributie zoals wij die hanteren is nagenoeg gelijk aan de vaste 
uitgaven waaronder  

 Afdracht lidmaatschap aan KBO Limburg 
 Zaalhuur gemeenschapshuis 
 Verzekeringen 
 Bestuurskosten 
 Attenties bij speciale gelegenheden  
 Etc. 

o Teruggave van de huurkorting zoals wij die van de Stichting ’t Gemeinsjapshoes hebben 
ontvangen zou een teruggave van € 1,29 per lid betekenen. Alle overige (vaste) kosten 
blijven echter onverkort gehandhaafd, hierop vindt geen reductie of korting plaats. 

o Wij hebben met de Pinksteren elk lid een attentie bezorgd gezien de ongemakken die het 
Coronavirus en bijbehorende maatregelen met zich meebrachten. 

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen uiteraard dat wij elkaar in 2021 elkaar weer frequent weten te 
ontmoeten, uiteraard in goede gezondheid. 
Tot slot ons jaarlijks verzoek:  mocht u uw lidmaatschap voor 2021 wensen te beëindigen, dit vóór 1 
december 2020 aan ons secretariaat kenbaar te maken. Anders is betaling van de contributie voor 2021 
verplicht i.v.m. de afdracht die wij per lid aan KBO Limburg verplicht zijn.  
 
 
Carnaval 2021 
Zoals u ongetwijfeld weet zijn in beginsel alle activiteiten in het kader van Carnaval 2021 geschrapt. 
Voor ons als KBO St. Paulus Schimmert betekent dit dat ook wij de aan Carnaval gerelateerde activiteiten 
niet kunnen laten doorgaan, te weten: 

 Rumpelmiddig op 13 februari 2021 
 Hieringe bieten op Aswoensdag 17 februari 2021 

 
 
CORONAVIRUS - BELANGRIJKSTE ADVIEZEN VOOR SENIOREN 
Was uw handen regelmatig 
Hoest en nies in de 
binnenkant van uw elleboog 
Gebruik papieren zakdoekjes 
Blijf uit de buurt van mensen 
die ziek zijn 
Houd 1,5m afstand  

Heeft u vragen of behoefte aan een 
praatje? 
KBO-PCOB heeft een 
speciale telefoonlijn geopend: 
de Ouderen-Infolijn: 
030-3 400 600 
(maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur). 

 

 


