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NIEUWE LEDEN
Wij verwelkomen de volgende
nieuwe leden binnen onze afdeling:
Mevr. J.Kuijpers,Harz 23
Dhr. W. Ketelaars en mevr. J. Ketelaars-de
Wit, Warandelaan 17
Mevr. JH.Tol, Piet Soerplantsoen 76 37.
AGENDA
Voor december
 Maandag 5 december: Leeskring 1 om 14:00
uur in “Café de Sport”
 Dinsdag 6 december: Leeskring 2 om 14:00
uur in “Café de Sport”
 Woensdag 7 december: koffiemorgen om
10:30 uur in “De Keyser”
 Woensdag 14 december: lezing kunstgeschiedenis om 14:00 uur en om 20.00 uur in
“Café de Sport”
 Kerstviering vrijdag 16 december om 13:30
uur in zalencentrum “De Smed”.
VASTE ACTIVITEITEN
In/vanaf “De Ark”
 Wandelen elke dinsdagmorgen om 9:30 uur.
Vertrek bij poort “De Ark”
 Kienen op dinsdag 13 december om 14:00
uur.
In zalencentrum “De Smed”
 Biljarten elke woensdagmorgen om 9:30 uur
 Gym elke woensdagmorgen om 10:30 uur.
In het “Fanfaregebouw”
 Tai Chi elke maandag- en vrijdagmorgen om
9:30 uur en elke donderdagmiddag
om 13:30 uur.
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PROGRAMMA KERSTVIERING 2016
De kerstviering wordt gehouden
op vrijdagmiddag 16 december
om 13:30 uur in zalencentrum “De
Smed” a/d Dorpsstraat. Zaal open
om 13:00 uur.
Toegang uitsluitend via de passage aan
de Dorpsstraat in Stiphout.
Het programma ziet er als volgt uit:
13:30 uur Welkomstwoord door onze voorzitter Jan van Toorn waarna een kerstoverdenking door Jan Vogels met samenzang o.l.v Wim Ederveen
14:00 uur Koffie/thee met worstenbrood
14:30 uur 1e optreden Lya de Haas en Hennie Korsten
14:50 uur Pauze met een drankje
15:30 uur 2e optreden van Lya de Haas en
Hennie Korsten
16:00 uur Koffietafel
17:00 uur Afsluiting
Op het moment van het verschijnen van deze
INFO zijn er nog kaarten voor de kerstviering verkrijgbaar. U kunt deze afhalen bij
ons bestuurslid Will Ederveen, Koolakker 9.
Graag van tevoren haar even bellen, tel.
0492 534126
EEN MIDDAGJE GEZELLIG THUIS
KAARTEN?
Will Ederveen hoorde van leden dat zij het
gezellig zouden vinden om samen
met een groepje thuis te rikken of te
jokeren.
Soms blijkt het moeilijk om daarvoor mensen te vinden. Daarom doet Will
een oproep aan leden die dat ook wel gezellig vinden, om zich bij haar te melden.
Graag opgeven welk kaartspel men leuk
vindt, en hoe dikwijls men dat in een maand
wil doen. Afhankelijk van de reacties gaat Will
proberen om liefhebbers met elkaar in contact te brengen. Haar telefoonnummer is
0492-534126, het e-mailadres is
w.ederveen@chello.nl.

Info kbo stiphout/warande nov/dec 2016 No 11

CONTRIBUTIE 2017

NIEUWS VAN KBO-KRING HELMOND

De contributie voor 2017 is tijdens de
ledenvergadering in maart 2016 vastgesteld op € 25,00 voor een enkel lid en €
50,00 voor een echtpaar.
Bij de leden die een doorlopende machtiging
hebben afgegeven wordt dit bedrag op 15 januari
2017 van hun rekening afgeschreven.
De anderen leden wordt verzocht om de contributie voor 31 januari 2017 te betalen.
Het rekeningnummer van KBO StiphoutWarande staat in de kop van de Info: NL98
RABO 0149 6956 75.
De leden die op 31 januari de contributie nog niet
betaald hebben, krijgen een herinnering per post.
De penningmeester brengt dan wel € 2,00 in rekening voor administratiekosten: € 27,00 voor
een lid, € 52,00 voor een echtpaar. De penningmeester verwacht dat dit niet vaak nodig zal zijn.

In deze maandelijkse rubriek wil het bestuur
van KBO-Kring Helmond u informeren over
allerlei zaken die spelen “boven” de afdelingen en die voor u van belang of interessant
zouden kunnen zijn.
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom
via het secretariaat van de kring:
info.kbokringhelmond@kpnmail.nl
Website
KBO-Kring Helmond heeft haar eigen website flink onder handen genomen en deze is nu
weer geheel actueel. Het bestuur heeft het
voornemen om regelmatig items te plaatsen
op deze website en voor u is het een prima
platform om nieuwe leden te werven.
www.kbo-helmond.nl

NAJAARSVERGADERING 2016
Onze jaarlijkse najaarsvergadering
werd dit jaar gehouden op woensdag
23 november in De Smed
De voorzitter opende deze veradering en toonde
zich verheugd over de grote opkomst. Na een
ogenblik stilte om de overleden leden te herdenken, gaf hij het woord aan de secretaris voor het
verslag van de vorige vergadering. Dit verslag
werd met applaus goedgekeurd.
Hierna ging de voorzitter uitgebreid in op de activiteiten van het afgelopen jaar. Bij de vaste activiteiten is de onduidelijkheid tav. de eigen bijdrage opgelost. Een aantal activiteiten, zoals het
fietsen, het jeu de boules-toernooi en onze zomeractiviteit, had helaas nogal te lijden van het
Hollandse klimaat. Ook werd stilgestaan bij de
jaarlijkse busreis waar door parkeerproblemen
met de bussen onze leden (te) ver moesten wandelen. Dit mag nooit meer gebeuren!
Als volgende kreeg de penningmeester het
woord voor een toelichting op onze financiën.
Hieruit bleek dat we dit jaar keurig binnen onze
begroting zijn gebleven. Nadat zij een kritische
vraag van een van de leden duidelijk had beantwoord, werd de penningmeester voor haar werk
beloond met applaus.
Komend jaar zullen er extra excursies georganiseerd worden en er komen ook meer bijeenkomsten in het kader van de OOW. Niemand maakte
gebruik van de rondvraag, waarna de voorzitter
de vergadering sloot.
Na de pauze volgde nog de zeer interessante
lezing van Henk Rooseboom over de belevenissen van “een Helmonds snotneuzeke”.
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VBOH
Gaat u voor Kerst inkopen
doen, raadpleeg dan eerst de
kortingslijst. Het internetadres
is www.vboh.nl
KBO-BRABANT
De Consumentenbond wordt overspoeld
door klachten over bedrijven die telefonisch
een kortingsabonnement aanbieden en vervolgens ten onrechte consumenten een duur
abonnement in de maag proberen te splitsen. De door de Consumentenbond genoemde bedrijven verkopen kortingsabonnementen. Daarmee kunnen consumenten diverse producten en reisjes aanschaffen met
korting of meedoen aan winacties. Ze benaderen consumenten telefonisch met het verhaal dat ze vrijblijvend kunnen kennismaken
met zo’n abonnement. Echter, als er niet binnen de proeftijd wordt opgezegd, brengt het
bedrijf eenmalig een bedrag van circa €100
in rekening. Dit mag niet volgens de wet. Betaal dus niet! Mocht u twijfelen wanneer een
bedrijf geld van u vraagt, of heeft u daarvoor
juridische hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met KBO-Brabant
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
U kunt uw lidmaatschap opzeggen door
contact op te nemen met ons secretariaat:
KBO Stiphout/Warande p/a Dorpsstraat 24e,
5708 GH Helmond. Tel. 0492 516018
E-mail: kbostiphout@gmail.com

