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Welkom aan onze nieuwe leden: dhr. John van Rooij

Dinsdag 11 april
Aanvang 19.30 uur
11 ronden voor € 8.50

Bestuur: donderdag 6 april a.s. zal onze jaarlijkse Ledenvergadering plaatsvinden, waarbij door
het Bestuur verantwoording wordt afgelegd, zoals vermeld in onze statuten.
Jammer genoeg is te vermelden dat de onderlinge verstandhouding binnen het Bestuur, de laatste
maanden niet zo is als het zou moeten zijn en dit komt de continuïteit van onze vereniging niet ten
goede.
Wij vragen aan de leden bij agendapunt 7 hoe nu verder en om daar een beslissing over te nemen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Meerdaagse reis: 16 – 19 mei a.s. vindt er een prachtige meerdaagse busreis plaats naar het mooie
“Teutoburgerwald” in Duitsland. Voldoende deelnemers hebben zich voor deze prachtige reis
opgegeven om de reis door te laten gaan. Binnenkort krijgt U een factuur toegezonden betreffende
de te betalen reissom.
Verbouwing Vestingzicht: het heeft lang geduurd, maar binnenkort wordt dan toch begonnen met
de verbouwing van, zoals we de laatste jaren noemen, De Balzaal.
Er is een contract getekend met aannemersbedrijf “van Bragt” die de verbouwing/vernieuwing zal
uitvoeren en waarvan de eerste betaling reeds heeft plaatsgevonden.
Werkzaamheden verbouwing: denk hierbij o.a. aan nieuwe gevel met nieuwe ramen met dubbelglas,
aan de korte kant een dubbele deur naar buiten, nieuw plafond en verlichting. Zelf zullen we deze
week met hulp van onze vrijwilligers beginnen om het oude plafond en grondbedekking (zeil) te
verwijderen.
Tevens is nog te vermelden dat de Stichting die enkele jaren terug gelden beschikbaar heeft gesteld
voor verbouwing van de zaal de Toverfluit, dit nu weer zal doen, waarvoor onze hartelijk dank!!
Aangifte doen over 2016 : vanaf 1 maart jl. kon u uw aangifte Inkomstenbelasting, premie
volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2016 doen.
De belastingdienst krijgt de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte in januari en februari door
van instanties als werkgevers, gemeenten en banken. Daarom is de vooraf ingevulde aangifte pas
vanaf maart beschikbaar. Door het verschuiven van de aangifteperiode naar maart en april, kunnen
nog meer mensen gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. U heeft dan 2 maanden de tijd om
uw aangifte te controleren en eventueel aan te vullen.
- Uw aangifte 2016 moet binnen zijn voor 1 mei 2016.
- Doet u aangifte in maart 2016? Dan krijgt u voor 1 juli bericht.
- Doet u aangifte tussen 1 april 2016 en 1 mei 2016? Dan wordt geprobeerd ook voor 1 juli
bericht te sturen.
- Lukt het u niet voor 1 mei aangifte te doen? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan
ouderenbond.eu
uitstel tot 1 september 2016.
- Doet u aangifte na 1 mei 2016? Dan doen wij ons best om u binnen 3 maanden bericht te sturen.

Rabobank Clubkas Campagne 2017:Tijdens de stemperiode van 6 april t/m 18 april 2017
beslissen onze leden hoe het totaalbedrag wordt verdeeld. Ieder lid van Rabobank Amerstreek
ontvangt vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club mogen uitbrengen. Deze stemmen zijn
geld waard. Dit jaar is er € 75.000,- te verdelen, dus doe mee! Let op: alleen leden van Rabobank
Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Bent u geen lid, maar
wel klant van Rabobank Amerstreek ? Het lidmaatschap aanvragen kan via
www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje ‘De voordelen van het lidmaatschap’.
Gezamenlijke maaltijd ( ingezonden).
Zondag 19 maart j.l. vond alweer de 3e Gezamenlijke Maaltijd plaats. De tafels waren weer mooi
gedekt. Meer dan 50 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Een prachtige opkomst! Buiten was het
somber en regenachtig, dus des te fijner om deze middag gezamenlijk door te kunnen brengen onder
het genot van een heerlijk 3-gangen menu met een drankje daarbij en als afsluiting koffie met een
chocolaatje. Het menu was weer zorgvuldig samengesteld door Ria en Joan, samen met Ronald
Broeders. Wij denken, aan de reacties te oordelen, dat we daar weer goed in zijn geslaagd. Na de
maaltijd werd er nog een film getoond van de Biesbosch, waarna nog genoeg tijd overbleef om
gezellig bij te praten.
Datums komende activiteiten:
donderdag 6 april : Algemene Leden vergadering
dinsdag 11 april : Bingo
zondag 16 april : inloopmiddag
dinsdag 9 mei
: Bingo
zondag 28 mei
: Bloemetjes bingo
donderdag 22
: Dagtocht
zaterdag 15 juli
: Barbecue
LET OP: MAANDAG 17 APRIL A.S. ( 2E PAASDAG ) IS VESTINGZICHT GESLOTEN.
Rik en Joker liefhebbers: (ingezonden):
- Vrijdagavonden 14 april en 21 april, rikken en jokeren in dorpshuis “De Haven”,
aanvang 19.30 uur.
- kaarttoernooi in Waalwijk op zaterdag 22 april a.s. Aanmelden bij Henk Vissers: 0416-331033
of 0655363456
Het volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van 1 mei bij u worden bezorgd.
Website: Om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en de foto’s van onze activiteiten kijkt u
regelmatig op onze website: http://ouderenbond-geertruidenberg.nl en www.vestingzicht.nl

ouderenbond.eu

