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Contributie 2021 
Tijdens de jaarvergadering in 2020 is besloten om de contributie over het jaar 2021 niet te 
indexeren en ongewijzigd te laten op het bedrag van € 26,00 per persoon 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 over het jaar 2021 ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk deze nota vóór 
15 februari a.s. over te maken op de bankrekening van KBO St. Paulus Schimmert. Bij 
voorbaat dank. 
 
Walking Football en Koor van Ouderen 
De jaarlijkse bijdrage voor deelname aan het Walking Football en/of het Koor van Ouderen is 
voor het jaar 2021 eveneens ongewijzigd gebleven en bedraagt € 25,- per persoon per jaar. 
De bijdrage voor het Walking Football zal in de eerste week van maart automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven worden. Hiervoor hoeft u niets te doen. Dit geldt uiteraard enkel 
voor de leden die voor deze specifieke activiteit een machtiging tot automatische incasso 
aan de KBO hebben verstrekt. Leden die geen machtiging voor deze activiteit tot 
automatische incasso aan de KBO hebben verstrekt, ontvangen een nota voor de 
betreffende bijdrage over het jaar 2021. 
De leden van het Koor van Ouderen hebben reeds een nota voor de bijdrage over het jaar 
2021 ontvangen. 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. 
Door de huidige maatregelen rond het Corona-virus hebben wij de activiteiten van het 
Walking Football en het Koor van Ouderen helaas tijdelijk moeten stopzetten. Wij hopen 
deze activiteiten weer op een veilige en verantwoorde wijze te hervatten, zodra dit van 
overheidswege toegestaan is.  
  
Ledennieuws 
Naast enkele detail wijzigingen in de omzetting van gastlidmaatschap in lidmaatschap en 
omgekeerd, zijn de volgende wijzigingen in het ledenbestand van KBO St. Paulus Schimmert 
te melden. 
Datum Naam  Adres                                    Opmerking 
14-12-2020 Wiel Bouwens Weidestraat 14 Nieuw lid 
14-12-2020 José Bouwens-Bogman                                Weidestraat 14 Nieuw lid 
31-12-2020        Anne-Marie Wennmacher-van 't Sant Rooseveltstraat 44 Einde lidmaatschap 
31-12-2020 Finy Bockting-Bogman Grootgenhouterstraat 

24  Beek 
Einde lidmaatschap 

01-01-2021        Annie Lortije-Daemen Weidestraat 32   40 jaar lid 
10-01-2021 Roos Curvers-Vroemen Langstraat 45 Overleden 

Met name het 40 jarig lidmaatschap van Annie Lortije-Daemen is een vermeldenswaardig 
feit. Wellicht een oproep aan de "jongere" senior zich tijdig aan te melden als lid van KBO St. 
Paulus Schimmert, zodat dit jubileum in de toekomst vaker gevierd kan worden. Voor 
belangstellenden, het lidmaatschap van KBO St. Paulus Schimmert is reeds mogelijk vanaf 
50 jaar. Vanaf deze plek een van harte proficiat aan Annie.  
 
Corona 
Gezien de op dinsdag 12 januari 2021 getroffen maatregelen kunnen we voorlopig nog 
steeds geen activiteiten realiseren. 
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40 jaar lid van de KBO St. Paulus Schimmert 
 

 


