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NIEUWE LEDEN
Wij verwelkomen het volgende nieuwe
lid binnen onze afdeling:

• Wandelen. Elke dinsdagochtend om
9:30 uur. Vertrek bij de poort van “De Ark”
De wandeling duurt ongeveer 1 uur

Mevr. A. Selten, Beatrixlaan 24
Mevr. M. Maes - Kuppen, Duinroosstraat 3 Bakel
Dhr. P. van den Heuvel, Dorpsstraat 29j

In zalencentrum “De Smed”
• Biljarten elke woensdagmorgen om 9:30 uur
Gym elke woensdagmorgen om 10:30 uur

OVERLEDEN
Dhr. A. Colen, Stilpot 52

In het “Fanfaregebouw”
• Tai Chi iedere maandag- en vrijdagmorgen
om 9:30 uur en elke donderdagmiddag om
13:30 uur

Wij condoleren familie, vrienden en bekenden
met het verlies van hun dierbare en wensen de
nabestaanden veel sterkte toe.
AGENDA

Voor de maand april 2017
•
•
•
•

•

Koffiemorgen woensdag 5 april om 10:30 uur
in “De Keyser”
Leeskring 1, maandagmiddag 3 april om
14:00 uur in café “De Sport” in de Dorpsstraat
Leeskring 2, dinsdag 4 april om 14:00 uur ook
in café “De Sport” in de Dorpsstraat
Lezing kunstgeschiedenis in café “De Sport”
op woensdagmiddag 5 april om 14:00 uur en
woensdagavond 5 april om 20:00 uur in café
“De Sport” in de Dorpsstraat
Fietstocht donderdag 20 april.Vertrek vanaf
de St. Trudokerk om 12:00 uur.
Afstand van de tocht ca. 30 km.

Voor de maand mei 2017
• Koffiemorgen woensdag 3 mei om 10:30 uur
in “De Keyser”
• Bedevaart naar Handel op dinsdag 9 mei
• Fietstocht donderdag 18 mei. Vertrek vanaf
de St. Trudokerk om 10:30 uur.
VASTE AKTIVITEITEN
In “De Ark”
• Kienen, dinsdagmiddag 11 april resp. 16 mei
om 14:00 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdagmiddag 21 maart in Zalencentrum “De Smed”.
Het was een druk bezochte vergadering; er
waren 71 leden aanwezig.
Als eerste agendapunt was de benoeming van
de nieuwe voorzitter aan de orde.
De heer Frans van de Kimmenade werd met
algemene stemmen gekozen. Joost van Mourik
was aftredend en niet herkiesbaar.
De voorzitter dankte hem voor zijn inspanningen voor onze afdeling gedurende zo vele jaren
en overhandigde hem een cadeau als dank.
Frans Venmans was ook aftredend en niet herkiesbaar.
Gelukkig is hij bereid nog hand- en spandiensten te blijven verrichten tot een opvolg(ster)er
is gevonden.
Jammer genoeg werd er geen gehoor gegeven
aan de dringende oproep van de voorzitter voor
nieuwe bestuursleden.
Het bestuur legde verantwoording af over het in
2016 gevoerde beleid. De penningmeester gaf
duidelijke uitleg over de jaarcijfers. Na het verslag van de kascommissie verleenden de leden
het bestuur decharge.
De biljartprijs werd dit jaar gewonnen door
Wim van Hoof; hem werd de trofee uitgereikt
Na de pauze hielden de heren Theo van de
Ven en Piet Dekkers een boeiende lezing, met
mooie filmbeelden, over hun belevenissen in
Ghana.
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BEDEVAART NAAR HANDEL
Ook dit jaar wordt in samenwerking
met 4 andere KBOverenigingen in
Laarbeek een bedevaart gehouden.
De bedevaart is op dinsdagmiddag
9 mei om 14:30 uur in de
Onze Lieve Vrouwe Kerk van Handel
aan de Onze Lieve Vrouwestraat 61.
Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid
naar Handel gaat. Er zijn verder geen kosten
aan verbonden.
Na de dienst kunt u tegenover de kerk in het
dorpshuis “De Bron” onder het genot van een
kopje koffie of thee napraten.
Als u wilt deelnemen dient u zich vóór 25 april
aan te melden bij ons bestuurslid mevr. Will
Ederveen per e-mail (w.ederveen@chello.nl) of
met een briefje in haar brievenbus Koolakker 9.

1 Voorlopige aanslag belastingen

OPROEP AAN ONZE LEDEN BETREFT
SPONSERING DOOR DE RABOBANK
De Rabobank heeft hun manier van sponsoring
aangepast en laat hun
leden nu beslissen waar
het geld naar toe gaat.
Rabobank Helmond is
nu aan de beurt voor de
Rabobank Clubkas Campagne.
Wij krijgen alleen nog een bijdrage als de leden
van Rabobank Helmond met een Rabo bankrekening op onze KBO vereniging stemmen! Begin
april krijgen deze Rabobank leden per post een
stemoproep thuis.
Hierin staat een unieke code waar ze in de periode van 6 tot en met 30 april kunnen stemmen
op de website. Ieder lid krijgt 5 stemmen om deze over clubs en verenigingen te verdelen U
kunt dus niet alleen stemmen op onze eigen
KBO, maar bijvoorbeeld ook stemmen uitbrengen op clubs/verenigingen van uw kinderen en
kleinkinderen.
Er staan ongeveer 90 clubs/verenigingen (die
ook bankzaken via de Rabobank doen) op die
website. Vergeet ons dus ook niet, want er is
een bedrag van
€ 100.000,00 te verdelen en met het geld, dat
we op die manier krijgen, kunnen we leuke dingen voor u doen en ook de contributie laag houden. Misschien dat ook uw kinderen en kleinkinderen en buren een stem op ons kunnen uitbrengen. Begin april zullen we in de info nog
vermelden waar u terecht kunt als u onze hulp/
advies nodig heeft. Dan kunt u de hele rest van
de maand nog stemmen.
Uw stem is dus geld waard voor onze KBO.

2. Bestuur- en kaderdag
Op dinsdag 14 maart werd de jaarlijkse bestuur- en kaderdag van
KBO-Kring Helmond georganiseerd
in de Geseldonk.
Alle besturen van de afdelingen waren met meerdere mensen aanwezig en ook een
aantal kaderleden gaven acte de présence.
Er werd verslag gedaan van de projecten welke
de afgelopen tijd door de kring zijn aangepakt
zoals de oprichting van het VBOH, het tabletproject, de verbeterde public relations en aanschaf
van middelen en ‘last but not least’ de ledenwerving. Hierna werden mogelijke toekomstige projecten besproken.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke
lunch. Tijdens deze lunch werd nog flink nagepraat over deze succesvolle dag.

NIEUWS VAN KBO-KRING HELMOND

Voor post van de belastingdienst,
zoals navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op
verzoeken voor een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling, is een gewenningsperiode van twee jaar gestart.
Na deze twee jaar, dus uiterlijk begin 2019, zouden deze berichten alleen nog digitaal verzonden
worden.
De Tweede Kamer heeft echter op 24 januari
2017 een motie van Pieter Omtzigt aangenomen
waardoor deze brieven ook over twee jaar nog
op papier verzonden zullen worden.

3. Korting bij Philharmonie Zuidnederland
De Philharmonie biedt leden
van de KBO een speciale
korting bij diverse voorstellingen.
Korting van € 10,00 voor het
concert van 1 april 2017 met actiecode KBO1 en
een korting van
€ 7,50 voor de concerten van 8 en 23 april en
20 mei met actiecode KBO2.
Op Cubigo en de website van kring Helmond
vindt u alle informatie. Kaarten bestellen kan via
de website: www.muziekgebouweindhoven.nl of
telefonisch 040 2442020 Vergeet niet de bovengenoemde actiecode op te geven.
Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door contact op te nemen met
ons secretariaat: KBO Stiphout/Warande p/a Dorpsstraat 24e
telefoon 0492-516018 of per e-mail: kbostiphout@gmail.com
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