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Nieuwsbrief 029    (december 2020) 
 
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. 
Afgelopen dinsdag 17 november 2020 heeft onze premier Mark Rutten samen met Hugo de Jonge de 
maatregelen weer aangepast. 
Concreet betekent dit dat we nog steeds niets mogen en kunnen…. 
Rest ons vertrouwen te blijven hebben dat er in de toekomst wel weer mogelijkheden zullen zijn en 
ondertussen moeten wij naar elkaar blijven omzien en proberen gezond te blijven. 
 
Als bestuur zullen we alle ontwikkelingen op de voet volgen en zodra wij weer mogelijkheden zien 
om activiteiten 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 
Ook de op woensdag 16 december 2020 geplande Kerstviering kunnen we jammer genoeg niet laten 
doorgaan. 
De door de regering getroffen maatregelen stellen ons niet in de gelegenheid deze hartverwarmende 
activiteit op verantwoorde wijze voor te bereiden en te kunnen realiseren. 
Wij als bestuur zijn ons terdege bewust van de impact die dit voor veel leden heeft en het is daarom 
dat we dit besluit ook nu pas genomen hebben. 
Toch willen we de Kerst niet onopgemerkt voorbij laten gaan .………. 
 
Ledennieuws    
Ditmaal helaas melding van drie overleden leden. Wij wensen de naasten veel sterkte toe in de 
komende tijd om dit verlies te kunnen verwerken.  
Datum   Naam    Adres    Opmerkingen 
02-11-2020                      Heins Bisschoff   St. Remigiusstraat 33  Overleden 
15-11-2020  Tilke Hermans-Vijgen  Rozemarijnstraat 1  Overleden 
16-11-2020  Gerda Soons-Kuipers  Schoolstraat 5 (Hulsberg) Overleden 
  
Contributie 2020-2021 
Conform de tijdens de jaarvergadering van 10 maart 2020 gemaakte afspraak wordt de contributie 
over 2020 niet geïndexeerd en wordt deze ook voor 2021 vastgesteld op € 26,00 per persoon per 
jaar. 
Deze contributie zal in de eerste week van februari 2021 automatisch van uw bankrekening worden 
afgeschreven. 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, ontvangen t.z.t. 
een nota voor de contributie. 
De eigen bijdrage voor deelnemers aan het Walking Football alsmede de eigen bijdrage voor het 
Koor van Ouderen bedraagt ook in 2021 € 25,00 per persoon per jaar. 
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Wij vertrouwen op uw begrip en hopen uiteraard dat wij elkaar in 2021 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. 
 
Statiegeldactie Coop 
De statiegeldactie bij de COOP heeft het mooie bedrag van € 628,10 opgeleverd. Dit bedrag is 
bestemd voor het realiseren van de Kerstviering. Aangezien deze viering dit jaar geen doorgang kan 
vinden zullen wij u zo spoedig mogelijk laten weten hoe we dit bedrag zullen besteden. Rest ons jullie 
allen te danken voor jullie deelname aan deze actie alsmede aan de COOP die ons hiertoe in de 
gelegenheid heeft gesteld en de verdubbeling van het ingezamelde bedrag. 
 
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 
 
Rabo ClubSupport 
Allereerst willen wij jullie bedanken voor het uitbrengen van jullie stemmen op de KBO bij de actie 
Rabo ClubSupport. Het resultaat van deze actie is echter nog niet bekend. 
 
Logo 
De afgelopen maanden hebben wij als bestuur besloten om onze traditionele vlag te vervangen door 
een moderne uiting in de vorm van een banner. Tegelijkertijd hebben wij ook ons logo aangepast. Na 
overleg met diverse partijen hebben we samen met Tom Henning onze huisstijl tegen het licht 
gehouden en uiteindelijk alles aangepast. 
Gezien de beperkingen die de Corona maatregelen met zich meebrengen hebben wij besloten het 
nieuwe logo vanaf vandaag te gaan gebruiken.  
Wij vertrouwen er op dat ook u deze nieuwe uitingen weet te omarmen. 

 


