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Van de voorzitter, 

Na lang uitstel heeft op 6 februari dan toch het eerste gesprek 
plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het COSBO 
bestuur (Joop van der Wal en ondergetekende) en wethouder Liesa 
van Aalst (o.a. Sociaal Domein) die werd bijgestaan door Kim 
Houben (Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein). 
Onderwerp van het gesprek zijn een aantal punten die door COSBO 
al tijdens de verkiezingscampagne van 2018 aan de orde waren 
gesteld maar waarop nog geen duidelijk standpunt van het huidige 
College van B&W bekend is gemaakt. 
Deze punten betreffen onder meer: 
• het gebruik van een mix van communicatiemiddelen (o.a. ook 

filmpjes en pictogrammen) zodat alle senioren in de gemeente 
Soest (met oog voor de sociale, culturele en etnische verschillen) 
daadwerkelijk worden bereikt.   

• de gemeente gaat met de ouderenorganisaties in overleg over 
inzet van het budget voor armoedebeleid onder senioren, met 
oog voor de verborgen armoede.   

• de gemeente zorgt voor: 
o  benutting van de bijzondere bijstand en houdt daarbij 

rekening met kwetsbare groepen ouderen en de stapeling 
van kosten.   

o één centraal en toegankelijk inkomensloket, waar 
inwoners terecht kunnen voor informatie en hulp.   

o meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de 
verzorgingshuizen (woonzorgvoorzieningen) voor 
senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Soest 
Soesterberg 
Baarn
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In dit eerste overleg is door de wethouder nog niet inhoudelijk 
ingegaan op genoemde onderwerpen. Door de COSBO 
vertegenwoordiging is de doelstelling en werkwijze van de COSBO 
nog eens uitvoerig toegelicht. COSBO staat voor de  
belangenbehartiging van alle senioren in de gemeente Soest met 
betrekking tot de onderwerpen wonen en zorg. 

Een tweede (inhoudelijk) gesprek over genoemde onderwerpen 
staat gepland voor woensdag 20 maart a.s. We rekenen er op dat  
de wethouder ons dan een duidelijk en bevredigend standpunt over 
deze zaken kan verschaffen. Over de uitkomst van dit gesprek zal ik 
u te zijner tijd op de hoogte houden! 

Tenslotte meld ik u nog dat in onze bestuursvergadering van heden 
middag (13 februari) we als bestuur kennis hebben kunnen maken 
met Ruud Boom, die onlangs in Baarn is komen wonen. Ruud zal in 
het komende jaar (als aspirant bestuurslid) de bestuursvergaderingen 
bijwonen en namens het bestuur zitting nemen in de Seniorenraad 
van Baarn. We zijn erg verheugd dat we met de komst van Ruud met 
name de belangen van onze leden in de gemeente Baarn beter 
kunnen behartigen. Indien u contact met Ruud Boom wilt opnemen 
dan kan dat via zijn mailadres: rjboom@hotmail.com 

NB: Wij verwachten u allen op onze Algemene Leden Vergadering 
die, zoals al jaren gebruikelijk, zal worden gehouden in 
ontmoetingscentrum De Klarinet te Soest op dinsdag 19 maart a.s. 
In dit nummer van het Soester Venster treft u alle vergaderinformatie 
aan! 
  

Theo Stoop, voorzitter 
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Kijk naar de lucht. Je zult geen regenboog vinden, 
als je naar beneden blijft kijken. 
Dat was een spreuk van de Gerarduskalender. 
Nu, hier, aan de tafel op een woensdagmiddag, vleugje zon, wat 
wolkenvelden, sneeuw op komst, moet ik hieraan denken. 
Op dit moment is het niet zo’n goed idee het hoofd omhoog te houden. 
Met zo nu en dan gladheid, uitkijken geblazen dus…hoofd naar 
beneden gericht, willen we niet met een gebroken pootje elders 
belanden. 
O wat zal ik blij zijn als we het voorjaar kunnen begroeten.  
De warmte, de zon op onze huid. Weer wakker worden. Onze ogen echt 
openen. 
Openen voor de dingen om ons heen. Kleur zien in plaats van grijs en 
wit. 
Op een van de vele wandelingen met mijn kleinkinderen, heb ik ze 
getracht een beeld te geven van wat winter met de bloemetjes doet. 
Wat gebeurt er in het voorjaar. 
Kijk, de sneeuw dekt de bloemetjes toe, net als een deken, lekker warm. 
En dan… als het steeds meer licht is, komt de zon, en maakt de 
bloemetjes zachtjes wakker. Ze steken hun kopjes omhoog, groeien en 
groeien. 
Totdat jij er een mooi boeketje voor mama van kan plukken. 
               Zouden wij dat ook kunnen? Leren kijken naar de lucht, 
groeien naar het licht, om de lente in ons hart te begroeten, en een 
boeketje voor anderen te zijn. 
Nog even wachten…maar het komt.
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Kijk naar de lucht 
die steeds 
in beweging is 
zij draalt en straalt 
weerspiegeling van 

van al die 
zielsberoeringen 
de mist, de kou 
het kalme kabbelen 
of, zinderende hitte 

wat wil het met mij 
wat vertellen 
waar ben ik  
ontvankelijk voor 
kan ik voelen 

voelen in mijn binnenste 
die grootsheid 
dat onmetelijke 
onvatbare 
verstilde heelal 

kijk naar de lucht 
die steeds  
in beweging is 
kijk, kijk omhoog 
laat het dalen in  je hart. 

Gerda Buis

Kijk omhoog 
laat het dalen  

in je hart
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KBO voor 55+

Wilt u iemand lid maken 
van de KBO of weet u 

iemand die lid wil 
worden?

Kijk dan op 
www.kbosoest.nl

of bel naar
 A.F.M. Borgts-van Schaik

035-601 38 48
gborgts@planet.nl

NIEUW LID 

Mw. S. Edelbroek-
Velthuizen 

Wij heten haar van harte 
welkom. 

OVERLEDEN

Mw. E.A. Majoor 

Wij gedenken haar in 
dankbaarheid.

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit voor de 
Algemene Ledenvergadering 

op dinsdag 19 maart 2019
Locatie: O.C. De Klarinet

Klarinet 39 Soest

De agenda en jaarstukken vindt u op pag.19 en verder

De vergadering wordt gesloten met een Bingo,

Bij binnenkomst ontvangt u een gratis bingokaart.

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar.
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VERSLAG VAN DE 
SAMEN 100 BRIDGEDRIVE 
VAN 20 JANUARI 2019

Na 20 jaar dit evenement te 
hebben georganiseerd, heeft de 
heer Math Elissen vorig jaar de 
organisatie overgedragen aan 
een nieuw team. 

In oktober 2018 werd deze bridgedrive aangekondigd in de lokale 
krant en in het Soester Venster. Al spoedig stroomden de 
aanmeldingen binnen. Al binnen een week hadden 60 bridgeparen uit 
de regio Soest en omstreken zich al ingeschreven en daarmee was het 
maximum aantal bridgeparen bereikt. Hieruit blijkt weer, dat dit 
bridge-evenement zeer populair is en zich nog steeds mag verheugen 
in een groeiende belangstelling uit de gehele regio. 

Na een goede voorbereiding, waarbij de teamleden zorgden voor de 
inschrijvingen, de zaalindeling, de inkoop, de prijzen etc. kon de 21e 
SAMEN100 Bridgedrive van start gaan. 

Het is bewonderenswaardig dat alle 120 deelnemers van de 
bridgedrive keurig op tijd aanwezig waren waardoor er op tijd kon 
worden gestart. 

Er werd een Topintegraal gespeeld van 6 ronden van 4 spellen. 

In de volle zaal met bridgers was men stil en geconcentreerd, tijdens 
de pauzes kon men even de benen strekken. De dames Nardie Snelder 
en Corry van Schalkwijk zorgden er ook voor dat het inwendige van 
de deelnemers niet werd vergeten. De hapjes waren heerlijk! 



!8

De vrijwilligsters achter de bar stonden klaar om de deelnemers van 
een drankje te voorzien. Het was vooral een gezellige bridgemiddag. 
Tegen half 5 werd de uitslag van deze bridgedrive bekend gemaakt 
met een verrassende uitslag. 

De dames Bep Goes en Ans Verhoef eindigden als 1e en mochten 
voor een jaar de fraaie wisselbeker mee naar huis nemen. 

De organisatie kan spreken van een geslaagde en gezellige 
bridgedrive. We danken de vrijwilligsters voor hun inzet en de 
deelnemers voor hun bijdrage aan deze relaxte en gezellige 
bridgemiddag. Wij kijken uit naar een 22e keer SAMEN100 
Bridgedrive en hopen de deelnemers dan ook weer te mogen 
begroeten. 

Namens de organisatie van de SAMEN100 Bridgedrive. 

(Organisatie bestaat uit:  Corry van Schalkwijk, Nardie Snelder,  
Toon Smits en Winnie Schuin).

9

Correctie
In het Soester Venster van 
februari stond bij het 
Poorthuis een onjuist adres.
Het juiste adres is:
Kerkstraat 28, Baarn.

Lezing 
Longfonds

Op 2 mei houdt mevrouw 
Karien van de Werff 
(werkgroep Publieks-
voorlichting Utrecht) een 
lezing over de werking van de 
longen en longziekten zoals 
o.a. COPD, en de gevolgen en 
behandeling daarvan. 

Aanvang: 14.00 uur
Zaal open: 13.30 uur
Locatie: De Sleutel
Steenhoffstraat 41, Soest. 

Iedereen is welkom, ook al 
bent u (nog) geen KBO-lid. 
Gelieve geen sterke geuren te 
gebruiken bij deze lezing.
Gratis toegang.

Interessante lezing

De heer Brinkman, 
veiligheidsadviseur 
KBO-PCOB geeft op  
donderdag 7 maart een 
lezing over veiligheid in 
en om ’t huis. 

Het belooft een 
interessante lezing te 
worden en u wordt allen 
van harte uitgenodigd. 

Ook niet-leden 
verwelkomen wij graag.

Plaats: Parochiecentrum 
‘De Sleutel’,
Steenhoffstraat 41, Soest
Aanvang 14.00 uur.

Soest 
Soesterberg 
Baarn
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De aangifte voor de Inkomstenbelasting 2018 komt er 
weer aan!

Bent u er klaar voor?

Het is ieder jaar weer een terugkerend en spannend gebeuren waar 
niet iedereen met plezier naar uitkijkt! 
Zijn er voor 2018 veranderingen in de aangifte? En zo ja, welke zijn 
dat dan? 
Heb ik misschien recht op huur- en/of zorgtoeslag? 
Niet meteen gemakkelijk voor iedereen om te beantwoorden. 
Gelukkig hebben we binnen onze KBO afdeling iemand die u 
daarbij wil komen helpen: 

Henk Kok 

Henk geeft voor de leden van onze KBO-afdeling al enkele jaren 
hulp en begeleiding bij het invullen van het aangifteformulier 
Inkomstenbelasting. 
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Om hem te leren kennen en van hem antwoorden te horen op de 
vragen die u wellicht voor hem heeft geeft Henk op:  

Maandag 11 maart 2019, aanvang 14.00 uur  
in parochiecentrum De Sleutel 

Steenhoffstraat 41, Soest  
(zaal vanaf 13.30 geopend) 

een 

Inleiding over de Aangifte Inkomstenbelasting 
2018

Tijdens zijn presentatie kunt u vragen aan hem stellen en afspraken 
maken over hulp bij het invullen van uw aangifte. 

 Gerrie en Jan  
de Bruin 60 jaar 

getrouwd 

Het bestuur wenst 
hen nog veel 

gelukkige jaren in 
goede gezondheid 

toe.

Huwelijksjubileum



Gallenkamp Pelsweg 1      3768 HT  Soest - Zuid
035-6012857           www.jaccodebruin.nl

Gallenkamp Pelsweg 1      3768 HT  Soest - Zuid
035-6012857           www.jaccodebruin.nl

hans nota optiek

Van Weedestraat 87
3761 CD Soest 

Tel. 035-6017120
 info@hansnotaoptiek.nl
 www. hansnotaoptiek.nl

//Michel  Rietveld\\  
//Woning  inrichting\\  

Soesterbergsestraat  4  
3768  EH  Soest
Tel:  035  -‐  52  38  324
Mob:  06  -‐  557  56  096

Openingstijden:
dinsdag  -‐  donderdag
10.00  tot  18.00  uur
vrijdag  10.00  tot  18.00  uur
19.00  tot  21.00  uur
zaterdag  10.00  tot  17.00  uur

Logo_Eetvilla_2016_NW_diap.pdf   1   11-05-16 - (w19)   11:34

Culinaire ontmoetingsplek voor 
Borrel | Lunch | Diner en Vergaderingen 

Soesterbergsestraat 122  |  3768 EL Soest  |  T 035 601 27 06  |  dagelijks geopend 

eetvilla.nl  

Makers van
communicatie

colourprint.nl

Specialist in (elektrische) � etsen van:
Gazelle, Koga, Batavus, Cortina en Trek.

Kom vrijblijvend langs en laat u informeren, 
de ko�  e staat klaar!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond koopavond
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Kom kijken en testrijden op de Koningsweg 16, Soest

voor A-merken, premiummerken en topservice
Dè (e)-bike specialist!

Koningsweg 16, Soest  
T 035 - 603 99 90
www.profi le-smeeing.nl

Openingstijden: di. t/m vr. 09.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

voor A-merken, premiummerken en topservice
Dè (e)-bike specialist!

Dirk Boshuis en Matthijs de Kam

Uitgebreid advies en testrijden
Wat uw wensen ook zijn, als ervaren specialist in (elektrische) fi etsen 

nemen wij alle tijd voor advies/instructie op maat en zijn wij u graag van 

dienst met één of meerdere proefritten. De (elektrische) fi ets van uw 

keuze wordt door onze vakspecialisten in de winkel altijd volledig 

afgesteld volgens uw persoonlijke wensen/eisen. 

Harry Janmaat Bezorgservice 
Bestel online!

Schrikslaan 25
3762 TA Soest
info@harryjanmaat.nl
035-6012687www.harryjanmaat.nl

Slagerij van Asch
party- en cateringservice

van Weedestraat 66, 3761 CG Soest
Tel. 035-601 23 72
Fax. 035-602 46 25

Complete verzorging van o.a.

• Bedrijfsopeningen
• Recepties
• Personeelsfeesten
• Bruiloften / Jubilea
• Evenementen
• Koude / Warme Buffetten
• Luxe hapjes

De Schoonheidsspecialiste

                             

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687     

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken. 

De Schoonheidsspecialiste

                             

Hofstedering 36, 3763 XK Soest 035-6941701/06-27221687     

Voor informatie over de schoonheidsbehandelingen kunt u de   
website www.miranda-beautysalon.nl bezoeken. 
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KBO dagtocht 
Dinsdag 26 maart 2019 

Schaatsmuseum en bezoek aan 
Hindeloopen. 

We rijden richting Hindeloopen en drinken onderweg gezellig koffie 
met gebak in Harderwijk. In Hindeloopen gebruiken we de lunch en 
brengen we een bezoek aan het Schaatsmuseum. 
Een gids zal ons begeleiden en ons vertellen over Hindeloopen en 
omgeving. In het Schaatsmuseum kunt u o.a. zien dat schaatsen al 
eeuwen oud is. Ook zien we hier de complete geschiedenis van de 
elfstedentocht. Extra is de tentoonstelling: ‘Winter op Aardewerk’. 
Ter afsluiting genieten we deze dag om 17.30 van een diner in een 
restaurant in Tollebeek. 

Koffie met Gebak:  Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk 
Koffietafel:              Restaurant Sudersee in Hindeloopen. 
Bezoek aan:             Schaatsmuseum en demo schilderen in  
                Hindeloopen.  
Drie-gangen diner:  De Goede Aanloop in Tollebeek. 

AANMELDEN MET INSCHRIJFFORMULIER REIZEN IN DIT BOEKJE 

Indien u een dieet hebt, dient u dit tijdig op te geven aan Betsy Seure, 
035-531 01 29 of  06-29 23 48 78. De prijs van deze reis is 66 euro. 
De betaling dient uiterlijk een maand voor de reisdatum te zijn 
voldaan op: bankrekening nummer: NL 71 RABO 035.99.78.290  
Ten name van KBO Soest/Soesterberg/Baarn onder vermelding 
van de geboekte reis. Bij tijdige annulering van de reis (4 werkdagen 
voor vertrek) wordt de reissom teruggestort onder aftrek van  € 2,50 
administratiekosten.
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1. Dagtocht Schaatsmuseum Hindeloopen

Dinsdag         
26 maart      
€ 66

10.00 Koffie, gebak in Partycentrum Slenkenhorst HARDERWIJK 
11.30 Met een gids rijden we naar HINDELOOPEN 
12.30 Koffietafel, Restaurant Sudersee in HINDELOOPEN 
14.15 Bezoek Schaatsmuseum entree en demo schilderen HINDELOOPEN 
17.30 Diner, Restaurant de Goede Aanloop TOLLEBEEK

2. Dagtocht Mozaïeken in de Kop van Noord Holland

Dinsdag 
30 april 
€ 68

10.15 Koffie met gebak in Restaurant Johanna’s Hof in BAKKUM 
12.15 koffietafel in Restaurant de Vriendschap in ’t VELD  
13.45 Bij Bloemendagen Anna Paulowna met gids in BREEZAND 
17.30 Diner bij De Zoete Inval Partyservice HAARLEMMERLIEDE

3. Dagtocht Asperges in Maasduinen, Noord Limburg

Dinsdag 
28 mei 
€ 78

10.30 Koffie met Gebak, Het Witte Huis in ZEELAND (N.Br.) 
12.30 Aspergemenu, Hostellerie De Maasduinen VELDEN 
15.00 Bezoek Streekboerderij De Locht HORST-MELDERSLO 
17.45 Koffietafel met kroket in Zaal Verploegen WIJCHEN

4. Dagtocht Brabantmuseum Oosterhout en Sonokoek trein Biesbosch

Dinsdag 
25 juni 
€ 75

  9.45 Koffie met Gebak Restaurant Onder de Pannen LEERBROEK 
11.15 Rondrit Biesbosch Express, Sono Koek, WERKENDAM 
12.45 Brabantse koffietafel/kroket De Gouden Leeuw TERHEIJDEN 
14.30 Bezoek aan Museum Oud Oosterhout in OOSTERHOUT 
17.45 Diner in Bistro  ‘De Heerlijckheid’ in SLEEUWIJK

5. Dagtocht Varen op de Kagerplassen en Noordwijk aan Zee

Dinsdag 
30 juli 
€ 75,50

10.00 Koffie met Gebak, Rest. ’t Wapen van Harmelen in HARMELEN 
12.30 Koffietafel met kroket, Restaurant Kaagzicht in BUITENKAAG 
14.00 Rondvaart Kagerplassen 1,5 uur, rederij van Hulst, WARMOND 
18.00 Diner, ’t Wapen van Haarzuylen, HAARZUILENS

PROGRAMMA  
KBO dagtochten 2019 

Soest 
Soesterberg 
Baarn
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  KBO VERRASSING  
  VAN DE MAAND  
 
  MAART  Fam. Groenestein 
     

6. Dagtocht Oranjemuseum Diepenheim

Dinsdag 
27 aug.  
€ 66,75

10.00 Koffie met gebak Restaurant de Molen in HARSKAMP                                                                                                                                                                                                                  
12.30 Koffietafel met kroket Brasserie KriebelZ in TERWOLDE 
14.15 Bezoek aan Oranjemuseum in DIEPENHEIM  
18.00 Diner, Restaurant Boschzicht SCHERPENZEEL

7. Dagtocht Zaanse Schans en varen bij Zaanprinses

Dinsdag         
24 sept.     
€ 78,50

10.15 Koffie met Gebak, De Simonshoeve in KATWOUDE 
12.30 Hollandse Koffietafel bij Restaurant De Kraai in ZAANDAM       
14.30 Bij Zaanprinses, 1,5 uur varen Zaanse Schans, PURMEREND 
18.00 Diner, Hoeve Landzicht NIEUWER TER AA

8. Dagtocht Land van Maas en Waal met bezoek aan de Breierij

Dinsdag 
29 okt. 
€ 70,50

10.00 Koffie met gebak, Pannenkoekenhuis Bijenmarkt in VEENENDAAL  
12.30 Koffietafel met kroket, Restaurant Moeke Mooren APPELTERN 
14.00 Show, koffie, bij Bronmans Tricot ‘De Breierij’ BENEDEN LEEUWEN       
17.45 Diner bij Restaurant Schimmel in WOUDENBERG

9. Dagtocht Bakkerijmuseum Hattem

Dinsdag 
26 nov. 
€ 66,50

10.00  Koffie met gebak bij Restaurant de Molen in HARSKAMP 
12.15  Dekselse pannetjes bij Brasserie KriebelZ in TERWOLDE 
14.30  Bakkerijmuseum Het Warme Land HATTEM 
18.00  Koffietafel met kroket Partycentrum Slenkenhorst HARDERWIJK

Vertrek dagreizen vanaf Med.Centr.Overhees om 8.30 en volgens 
opstapschema. Thuiskomst ca. 21.00 uur. 
Alle reizen worden uitgevoerd door en onder verantwoording van 
Eemland reizen. Wijzigingen voorbehouden. 

15

OC De Klarinet
Klarinet 39, Soest

035-602 31 39

Senioren carnaval
Maandag 4 mrt. 13.30 uur 

Bingo De Klarinet
Vrijdag 8 mrt. 14.00 uur 

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 12 mrt. 12.30 uur 

Stembureau in
de Buurtkamer
Woensdag 20 mrt.  

Pannenkoeken 
inloopmiddag
Vrijdag 29 mrt. 12.30 uur 

Rollator spreekuur
Maandag 1 apr. 9.30-10.30 u 

Gezamenlijke maaltijd
Dinsdag 9 apr. 12.30 uur 

Bingo De Klarinet
Vrijdag 12 apr. 14.00 uur 

Dagje klaverjassen
Dinsdag 16 apr. 9.30 uur 

Gesloten 2e Paasdag

OC Klaarwater
Wiardi Beckmanstraat 475, Soest
035-601 06 07 of 06-34 62 92 05

Thuiszorg-artikelen
G. v.d. Stelt
Dinsdag 5 mrt. 10.00 uur 

Optreden Shantykoor 
Eemlandvaarders
Dinsdag 5 mrt. 14.00 uur 

Hoffmansmode 
show en verkoop
Woensdag 6 mrt. 10.00 uur 

Warme maaltijd, aanmelden
Woensdag 13 mrt. 12.30 uur 

Stembureau
Woensdag 20 mrt. 

Bingo
Donderdag 28 mrt. 13.30 uur 

Diepeveen Ondermode-
verkoop
Woensdag 10 apr. 9.30 uur 

Concert Koor Eigenwijs 
10-jarig bestaan
Donderdag 11 apr. 10.00 uur
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Stoeterij-middag: 
hapjes maken en quiz 
Gratis 
Vrijdag 1 mrt. 14.00 uur,  
max. 25 deelnemers, drankjes 
voor eigen rekening 

Carnavalsmiddag met 
dweilband van PVO 
Inloop gesloten! 
Entree € 3,30 / € 3.00 
Zondag 3 mrt. 15.00 uur 

Zondagmiddagbridge 
Soesterberg Bridgeclub 
Zondag 10 mrt. 13.30 uur 

NIEUW 
60+ VrijdagMiddagBorrel 
met optreden van Duo 
Hemmer (zangeres, gitaar en 
toetsenist) 
Drankjes voor eigen rekening 
Vrijdag 15 mrt. 16.00 uur 

STEMLOKAAL 
Provinciale Staten en

OC De Drie Eiken 
Dorpsplein 18, Soesterberg 

0346-35 14 02

Waterschap verkiezingen 
Woensdag 20 mrt. 
Geen activiteiten, wel ochtend 
en middag koffie-inloop + 
seniorendis 17.00 uur 

Bingo-avond 
€ 4,50 / € 4,95 per kaart 
Vrijdag 22 mrt. 19.30 uur 
Zaal open 18.45 uur 

Pannenkoekeninloop 
Zaterdag 30 maart, 12.30 uur 
Kosten: € 1,65 / € 1,50 
pannenkoeken naturel / € 1,85 
/ € 1,70 spekpannenkoek 

Dansavond 55+ 
Zaterdag 30 mrt.  
Aanvang 20.00 uur 
Entree € 2,75 / € 2,50 

Seniorendis 
Maandagavond     17.00 uur 
Woensdagavond   17.00 uur 
Donderdagavond  17.00 uur 
Vrijdagmiddag      12.30 uur 
Samen smakelijk eten voor 
thuiswonende ouderen, 
deelname kan na intake  
OC De Drie Eiken.  
€ 6,75 per maaltijd.
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COSBO contact Soesterberg, Frans Panhuijzen 06-13 83 27 22

Hulpdienst Soesterberg 035-609 00 14

Klusjesdienst Soest 035-602 36 81

Lotgenotengroepen van mantelzorgers voor mensen met 
dementie en chronische ziekten

035-602 36 81

Maaltijden, warm, koelvers of vriesvers 035-588 53 88

Personenalarmering 035-601 41 14

Seniorenbus 035-601 91 90

Senioren voorlichting 035-602 79 97

Steunpunt mantelzorg 035-609 31 55

SWOS 035-602 36 81

Tegen vereenzaming 035-602 36 81

Zorgbemiddeling Baarn - Soest 035-603 63 63

Zorgloket / WMO-loket 035-609 31 55

WMO meldpunt dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur 035-602 36 81

Keuringsartsen voor rijbewijzen

Rijbewijskeuringsarts, 2x per mnd. in Verpleeghuis Mariënburg. 
Afspraak: www.rijbewijskeuringsarts.nl € 42,50  
Leden Ouderenbond krijgen € 7,50 korting

036-720 09 11

R. Kaarsgaren, Wijk Service Punt De Clomp 19-04 Zeist (Zeist-
West) bellen voor afspraak dinsdag of vrijdag. Keuringen op 
vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Kosten € 35,-

06-28 70 10 55

H.G. Sandelowsky, bellen dagelijks. Nu ook in ‘De Vijverhof’.      
€ 35,-

06-24 20 35 35

Rijbewijskeuringen: Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A 
Baarn of Laanstraat 74 Soest. Op afspraak € 40,-

088-232 33 00 of 
www.regelzorg.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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WIE - WAT - WAAR IN KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN

Bestuur
Voorzitter Theo Stoop 035-544 62 99 theostoop@kpnmail.nl
Vice voorzitter Frits van Wesemael 035-601 84 16 ggmvanwesemael@hetnet.nl
Secretaris Ed Heideman 035-601 55 56 e.heideman@hccnet.nl 
Penningmeester Wim van Ruth 035-601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
Bestuurslid Gusta Borgts 035-601 38 48 gborgts@planet.nl
Ledenadministratie Anton Simonis 035-601 99 20 antonsimonis@casema.nl

Belastinghulp Henk Kok 06-51 89 38 85 henkkok1950@gmail.com 
Bridgen Winnie Schuin 06-44 43 87 67 winnie.schuin@hotmail.com 
COSBO - Frits van Wesemael 035-601 84 16 ggmvanwesemael@hetnet.nl

- Theo Stoop 035-544 62 99 theostoop@kpnmail.nl 
Evenementen Gusta Borgts 035-601 38 48 gborgts@planet.nl
Klaverjassen Tiny van Schoonhorst 06-16 86 03 65    tinyvanschoonhorst@hotmail.nl 
Lief en Leed - Gusta Borgts 035-601 38 48 gborgts@planet.nl

- Corry Smeele 035-602 29 69 c.j.smeele@casema.nl 
Liturgie Bep Koelink 035-601 59 18 koelink@hetnet.nl
Ouderenadviseur Ria Roelants 035-887 85 63 riaroelants@live.nl 
Redactie SV - John Biesaart 035-888 36 57 redactiesvkbo@icloud.com 

- Gerda Buis 035-201 06 22 gerdabuis@gmail.com
- Ria van Egdom 035-602 01 22 ria.van.egdom@casema.nl
- Gerrit Sloothaak 035-602 07 68 g.sloothaak@casema.nl

Reizen - Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl 
- Tonny Hilhorst 035-602 57 03 tonnyhilhorst@hotmail.com

Verspreiding SV Piet Roest 035-602 09 30 jan.rita.roest@ziggo.nl
Website KBO SSB Paul Sparnaaij 035-601 06 23 gon.paul@kpnmail.nl

Postadres: KBO-afdeling Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139, 3760 AC Soest

Banknummer: NL73 RABO 0379 900 599 
T.n.v. KBO Soest-Soesterberg-Baarn

www.kbosoest.nl
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AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 
KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN 

Datum:  dinsdag 19 maart 2019   
Aanvang: 14.00 uur                             
Plaats:   O.C. De Klarinet, Klarinet 39 Soest    

1. Opening door de Voorzitter 
2. Openingsgebed door Pastoor J.R. Skiba 
3. Vaststellen agenda 
4. Mededelingen/ingekomen stukken 
5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018 
6. Beknopt Jaarverslag bestuur 2018 en verslagen commissies 
7. Financiën 2018 

• Staat van baten en lasten over 2018 met toelichting 
• Balans per 31 december 2018 met toelichting 
• Verslag door commissie van onderzoek 
• Decharge van bestuur 
• Benoeming leden van commissie van onderzoek 

8. Begroting 2019 met toelichting 
Vaststellen contributie 2020 

9. Ontwikkelingen samenwerking KBO-PCOB  
10. Samenstelling bestuur 
  Vacatures 
  -   Soesterberg 
  -   Baarn 
  Verkiezingen: 

-   Betsy Seure, bestuurslid reizen 
  -   John Biesaart, bestuurslid communicatie 
12.   Rondvraag 
13.   Sluiting 

De vergadering wordt gesloten met een Bingo, 
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis bingokaart. 

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar. 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 
KBO SOEST - SOESTERBERG - BAARN 

Datum:  20 maart 2018   
Aanvang:  14.00 uur  
Plaats:  O.C. ’De Klarinet’   
Aanwezig: 
Bestuur: Theo Stoop, v.z; Frits van Wesemael, v.v.z.; Ed 

Heideman, sec.; Wim van Ruth, p.m.; Gusta Borgts, 
lid; Yvonne Dijkhuis, lid; Anton den Ouden 2e sec. 

Leden: 50 leden, (zie presentielijst). 
Afwezig (mbvv):  
     Pastoor Skiba, Ank van der Vaart, Elly Heideman,  

               Heleen Kuijer. en Hr. Pillen v.z. KBO provincie      
                Utrecht. 
Afwezig (zbvv):Overige leden 
Verslag : Anton den Ouden / Ed Heideman 
  
1. OPENING 
1.1 De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. Hij heet 

iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt 
voor het gevoerde beleid. Fijn dat u weer met zoveel mensen 
gekomen bent. 

2. OPENINGSGEBED 
2.1 Daar pastoor Skiba verhinderd is, spreekt Frits van Wesemael 

het openingsgebed uit dat pastoor Skiba heeft geschreven, 
met als onderwerp: ‘Bidden is echt menselijk’. 

Soest 
Soesterberg 
Baarn
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2.1.1 Na het openingsgebed vraagt de voorzitter een ogenblik stilte 
voor de 37 leden die ons in 2017 zijn ontvallen. 

3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
3.1 De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

4. MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN  
4.1 Na de vergadering zal de webmaster Paul Sparnaaij een 

presentatie geven van de vernieuwde website die nu enkele 
weken in gebruik is. 

 De voorzitter van de KBO provincie Utrecht is verhinderd de 
ALV bij te wonen. 

 De vereniging telt 14 leden die niet woonachtig zijn in: 
Soest, Soesterberg of Baarn. 

 Mevr. E. Seure uit Eemnes gaat een aantal vergaderingen in 
het bestuur meedraaien. Zij wil nagaan of zij mogelijk de 
aftredende Yvonne Dijkhuis kan/wil opvolgen.  
Mevrouw R. van Egdom wil eventueel toetreden tot de 
redactie van het Soester Venster. 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. VERSLAGVAN DE ALV 18 APRIL 2017 
5.1 Het verslag van de ALV van vorig jaar vindt u vanaf pagina 

18 in het maartnummer van het Soester Venster. Exemplaren 
van dit nummer liggen op de tafeltjes. De voorzitter vraagt de 
vergadering, per pagina, naar hun op- of aanmerkingen. Op 
pagina 23 geeft de heer Sparnaaij aan dat zijn opmerking 
over Seniorenbus en Regiotaxi niet correct is weergegeven. 
Bij navraag door de voorzitter aan de aanwezigen over de 
tevredenheid van de regiotaxi komt naar voren dat leden die  

 gebruik maken van de regiotaxi over het algemeen tevreden 
zijn. 

5.2 Het verslag van de ALV wordt door de leden goedgekeurd. 
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6          BEKNOPT JAARVERSLAG 2017 /  
VERSLAGEN VAN DE COMMISSIES 

6.1 Soos De WOENSDAGMIDDAG SOOS draait nu onder een 
nieuwe leiding. 

6.2 Evenementen Aan dit verslag wordt toegevoegd: 18 
december Kerst Samenzijn in Soesterberg. 

6.3 Soester Venster Sinds maart 2018 verschijnt Soester Venster 
gedeeltelijk in kleur. Van enkele adverteerders hebben we 
nog geen bijdrage in kleur ontvangen. Er zijn adverteerders 
afgehaakt en nieuwe adverteerders aangetrokken. 

6.3.1 Een opmerking vanuit de zaal was: besteed meer aandacht 
aan de redactionele opmaak van het Soester Venster. Er zitten 
in de opmaak storende fouten. Het bestuur neemt dit op met 
de redactie. 

7. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 
7.1 Balans per 31 december 2017 De penningmeester geeft een 

toelichting op de balans, die voor het eerst wordt 
gepresenteerd.  Vanuit de zaal geen vragen. 

7.2 Staat van Baten en Lasten over 2017 Enkele lasten zijn hoger 
uitgevallen dan begroot. Zo is er een laptop en printer 
gekocht t.b.v. de SOOS. Het invoeren van contributie 
machtigingen. De in- en uitkomsten van de reizen hebben 
minder opgebracht door minder deelnemers. Zo is de 
meerdaagse reis in het voorjaar van 2017 geannuleerd, maar 
de najaarsreis is ondanks een tekort aan deelnemers wel 
doorgegaan. De tekorten worden verrekend met de reserves. 

7.3 Verslag commissie van onderzoek De commissie van 
onderzoek bestond dit jaar uit mevr. Bep Koelink-van Velzen, 
mevr. Diana Lewinski en dhr. Anton Simonis. 
Dhr. Simonis leest het verslag voor van de commissie. Hij 
adviseert de aanwezige leden de penningmeester c.q. het 
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bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid. 

7.3.1 De vergadering verleent de penningmeester c.q. het bestuur 
decharge voor het gevoerde financiële beleid. 

7.4 Benoeming leden van commissie van onderzoek Het bestuur 
stelt voor dat de commissie over het boekjaar 2018 zal 
bestaan uit: Mevr. D. Lewinsky en de heren A. Simonis en  
J. Biesaart. 

7.4.1 De vergadering gaat akkoord. 

8. BEGROTING 2018. 
8.1 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 

2018. De drukker heeft de prijs voor het Soester Venster 
aanzienlijk verlaagd, terwijl advertentietarieven, mede door 
het uitbrengen in kleur, zijn verhoogd. 

8.1.1 Incasso Door het invoeren van incasso machtigingen kunnen  
           de leden niet meer bij het betalen van de contributie deze naar     
 boven afronden. De penningmeester verzoekt de leden om 
 toch een vrijwillige bijdrage te doen ten gunste van de KBO. 
 Hieruit worden extra activiteiten betaald. 
8.1.2    Subsidie De gemeente Soest bepaalt per jaar of zij de 
 ouderenbonden een subsidie toekennen. De hoogte van de 
 subsidie wordt bepaald door het aantal leden per 31-12 van 
 het betreffende jaar. 
8.1.3 Lief en Leed Vanuit het fonds Lief en Leed worden de kosten 

betaald die voortvloeien uit het feit dat sinds april 2017 ook 
de 90-jarigen bezocht worden. Een mevrouw uit de zaal 
vraagt waarom haar man die in 2017 90 jaar werd geen  

 bezoek heeft gehad. Gusta Borgts, bestuurslid Lief en Leed 
vertelt mevrouw dat haar man in januari 2017, 90 jaar werd, 
Het besluit hiertoe werd genomen in april 2017 dus drie 
maanden nadat haar man 90 jaar werd. 
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8.1.4 Ledenwerving Ledenwerving heeft bij de KBO provincie 
Utrecht hoge prioriteit. De wervingscampagne zal zich 
nadrukkelijk richten op jonge (< 70 jaar) senioren. Voorheen 
kon een beroep gedaan worden op de kerkledenadministratie, 
maar onder de veranderende privacyregels is dit niet meer 
mogelijk. Zo zal ook de Gemeente Soest om die redenen haar 
medewerking weigeren, adressen uit de G.B.A. 
(Gemeentelijke Basis Administratie) beschikbaar te stellen, 
om leden te kunnen werven.  

 De beste manier om leden te werven is: Lid werft lid. 
8.1.5 De Soos en reizen De soos en reizen moeten in 2018  
            budget neutraal kunnen werken. De parochiële Caritas heeft 

de subsidie in de afgelopen twee jaar gehalveerd. De 4 
liturgie vieringen zijn niet kostendekkend. 

 De vergadering pleit ervoor om inzichtelijke te maken wat de 
kosten en baten zijn voor de Soos en de liturgie. 

8.1.6 Website De heer Sparnaaij vertelt de vergadering dat Reto de 
kosten voor het maken en onderhouden van de web site heeft 
verlaagd van € 3000 naar € 500. Een mooie subsidie.  

            CONTRIBUTIE 2019 
 De contributie zal in 2019 niet verhoogd worden conform de 

uitspraak van de voorzitter in de ALV van 2017 om 
gedurende twee jaar de contributie niet te verhogen.   

9. ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING KBO-PCOB 
9.1 Voordat de ANBO haar plaatselijke verenigingen ophief, 

bestond het COSBO uit ANBO, KBO en PCOB. Nu bestaat 
het COSBO uit PCOB en KBO aangevuld met  

 onafhankelijke leden. De  samenwerking KBO en PCOB is 
goed. Voor de KBO-SSB zitten in het COSBO Anton den 
Ouden, Theo Stoop en Frits van Wesemael. 
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9.2 Eind februari was in OC De Klarinet een verkiezingsdebat, 
georganiseerd door het COSBO. De opkomst was groot. 
Tijdens het debat werd er gediscussieerd aan de hand van 
vooraf verstrekte stellingen. Het COSBO wilde hiermee 
bereiken dat senioren een weloverwogen keus maken tijdens 
het stemmen. 

9.3  Om de meerdaagse reis aan voldoende deelnemers te helpen, 
wordt deze opengesteld voor PCOB leden. Voorgesteld werd 
de meerdaags reizen ook aan te kondigen in ‘Samen Kerk’. 

 Onderzocht wordt of dit mogelijk is. 
9.4 De afdeling van de PCOB-Baarn telt ongeveer 150 leden en 

wordt in haar voortbestaan bedreigd. Zij hebben een groot 
gebrek aan bestuursleden. Onderzocht wordt of PCOB-Soest 
hier de helpende hand kan bieden. In de toekomst ook KBO 
en PCOB samen? 

10. BESTUURSZAKEN 
10.1 Aftredend: Yvonne Dijkhuis, bestuurslid (niet herkiesbaar)  
 Yvonne Dijkhuis is gedurende twee termijnen bestuurslid 

geweest. Naast het bestuurlijk werk is zij actief als: 
redactielid van het Soester Venster. In deze wordt zij 
mogelijk opgevolgd door mevr. R. van Egdom. Samen met 
mevr. C. Smeele verzorgde zij de dagtochten en meerdaagse 
reizen. Als bestuurslid wordt zij mogelijk opgevolgd door 
mevr. E. Seure. Verder was zij actief in Club 55 en was zij 
communicatiedeskundige. 

10.1.1 Onder lovende woorden overhandigt voorzitter, Theo Stoop 
haar een fraai boeket. 

10.2 Yvonne Dijkhuis bedankt het bestuur en oud-bestuur voor het 
in haar gestelde vertrouwen.  
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11. RONDVRAAG 
12.1 Hr. M. Elissen.: De contributie werd al in december 

afgeschreven. Waarom was dat? Het antwoordt luidt: Wij 
moeten op 31-12 een zo schoon mogelijk bestand hebben. 
Dit is belangrijk voor de afdracht naar de Unie-KBO en het 
COSBO. Er zijn nog ± 200 adressen die geen machtiging 
hebben afgegeven. Deze leden ontvangen van de 
ledenadministrateur een factuur. Van deze adressen hebben er 
23 nog niet betaald. 

12.1.1 Het komt helaas regelmatig voor dat overleden leden niet 
worden afgemeld evenals verhuizingen welke niet worden 
doorgegeven. Er wordt nadrukkelijk verteld dat dit in het 
belang van de vereniging belangrijk is. 

12.2 De heer Sparnaaij legt uit dat alle wijzigingen zodra deze bij 
hem bekend zijn, een uur later op de site staan. 

13. SLUITING 
13.1 Voordat we aan het einde van de vergadering zijn bedankt de 

voorzitter de dames van de bar voor hun medewerking. 
Tevens brengt hij de KBO-paasviering onder de aandacht op 
donderdagmorgen om 10 uur in de H. Familiekerk. Hij wijst 
nog op de presentatie van Paul Sparnaaij over de nieuwe 
website en nodigt daarna iedereen uit voor de afsluitende 
Bingo.  
De voorzitter sluit de vergadering om 15.27 uur. 

Voorzitter: Theo Stoop  
Verslag: Anton de Ouden / Ed Heideman 
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BEKNOPT JAARVERSLAG VAN 2018 VAN DE KBO 
AFDELING SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

BESTUUR:  

Samenstelling voor het jaar 2018 
Th. Stoop, voorzitter 
G. van Wesemael, vice-voorzitter 
W. van Ruth, penningmeester 
E. Heideman, secretaris   
G. Borgts-van Schaik, lid 
E. Seure-van ’t Klooster, aspirant lid (m.i.v. april 2018) 
J. Biesaart, aspirant lid (m.i.v. september 2018) 
A. den Ouden, 2e secretaris (uitgetreden per 1 oktober 2018) 

Vacature voor Baarn: bestuurslid  
Geestelijk begeleider, pastoor J.R. Skiba  

VERGADERINGEN/VERTEGENWOORDIGINGEN:  

10 maal Agendacommissie  (Dagelijks Bestuur) 
10 maal Algemeen Bestuur  
4 maal regulier overleg met de KBO prov. Utrecht  
7 maal overleg COSBO  
6 maal overleg Baarnse Seniorenraad  
2 maal Regio overleg samen met KBO Amersfoort/Nijkerk en 
Leusden/Achterveld  

Maandelijks overleg met alle provinciale afdelingen uit Utrecht. 

AFDELINGSZAKEN:  
Het aantal leden op 1 januari 2018 bedroeg 1129. Op peildatum  
31 december 2018 hadden wij 1096 leden, verdeeld over Soest en  
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Soesterberg 1010, Baarn 73 en in  buitengebied 13 leden. Over heel 
2018 een afname van 33 leden. Dit wordt verantwoord door: 

Aanmelding van 56 nieuwe leden en 89 opzeggingen door 
overlijden, verhuizing en overige redenen.  

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in mei  
2018 ook voor de KBO van kracht geworden. Persoonsgegevens van 
de leden zijn vastgelegd in het voor KBO Nederland gebruikte 
systeem KBO-Leden.  
Persoonsgegevens hierin worden beheerd voor het kunnen besturen 
van de vereniging, het communiceren met de leden, de inning van 
contributie en het kunnen verstrekken van informatie aan de leden.  

Het Privacy-Statement KBO-PCOB, van april 2018 is van 
toepassing op de bestuursleden en de ledenadministrateur zodra zij 
gebruikmaken van de Persoonsgegevens. 

LEDENWERFACTIE In de maand juni zijn we gestart met de 
ledenwerfactie ‘Lid werft Lid’. In het juni-nummer van het Soester 
Venster is hier extra aandacht aan besteed. Tevens zijn een 
wervingsbrief en een speciale folder met aanmeldingskaart 
ingesloten in het SV. 

Ook in 2018 heeft een delegatie van het bestuur een ontmoeting 
gehad in OC De Drie Eiken met leden in Soesterberg en in het 
gebouw De Leuning met leden uit Baarn. 

CONTRIBUTIEBETALING  
De contributiebetaling voor 2018 en volgende jaren is 
vereenvoudigd door de introductie van automatische incasso.  
Eind 2018 zijn de leden die nog niet hadden ingestemd met 
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automatische incasso opnieuw benaderd om hieraan mee te werken. 
Het is een groot succes geworden. Zij die (nog) niet hebben 
ingestemd met de nieuwe wijze van betaling ontvangen als vanouds 
een factuur.  

Van de werkzaamheden van het COSBO en onze diverse commissies 
vindt u bijgaand de specifieke verslagen.  

JAARVERSLAGEN COSBO en COMMISSIES  

COSBO VERKORT JAARVERSLAG 2018 
COSBO, (Centraal Orgaan van Samenwerkende Bonden van 
Ouderen). Overlegorgaan in de gemeente Soest van gezamenlijke 
seniorenbonden KBO en PCOB. Elke bond vaardigt drie leden van 
haar bestuur af voor deelname in het COSBO.  

Namens de KBO zijn dat de heren T. Stoop, (voorzitter) F. van 
Wesemael  en tot voor kort de heer A. den Ouden. Wegens zijn te 
drukke bezigheden is hij in september j.l. gestopt als secretaris van 
het COSBO. De heer C. Boshuizen (PCOB) is hem opgevolgd als 
secretaris. De penningmeester, de heer F. Panhuijzen, is een 
onafhankelijk lid. (afkomstig van de ANBO) In 2018 werd zeven 
maal vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op de eerste 
donderdag van de maand in de vergaderzaal van de SWOS of in  
De Sleutel. 

In de maanden juli en augustus is niet vergaderd. Wegens ziekte 
hebben er in de maanden november en december geen vergaderingen 
plaatsgevonden. Bij spoedeisende zaken, tijdens deze maanden, 
werden de ter zake doende bestuursleden benaderd via het dagelijks 
bestuur. COSBO is de gesprekspartner voor het Bestuurscollege van 
de gemeente, voor de fracties van in de gemeenteraad,  
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vertegenwoordigde politieke stromingen en voor relevante 
organisaties over zaken die voor ouderen van belang zijn. (b.v. de 
SWOS.) Het primaire doel van deze samenwerking is om de 
belangen van alle senioren in de gemeente Soest en die van de leden 
van de aangesloten bonden in het bijzonder, zo optimaal mogelijk te 
behartigen. De speerpunten van dit gezamenlijk overleg zijn Wonen, 
Zorg en Welzijn.  

De leden van het KBO worden maandelijks geïnformeerd middels 
het eigen mededelingenblad ‘het Soester Venster’ en ontvangen het 
magazine KBO-PCOB. 

Daarnaast publiceert het COSBO in de lokale bladen (o.a. Soester 
Courant en Gooi en Eemlander) en zijn er interviews bij Radio 
Soest. 

De in het oog lopende acties van het COSBO in 2018 waren: 

-      Contact met wethouders ‘ruimtelijke ordening’ en zorg 
-      Contact met politieke partijen in gemeenteraad 
-      Dialoog over langer thuis wonen, doorstroming, bouw 
       levensloopbestendige woningen 
-      Contacten met WMO Raad (sinds januari ‘Adviesraad   
       Sociaal Domein’)  
-      Overleg met SWOS en WAC (Woning Advies Commissie) 
-      Organisatie Seniorenmiddag samen met Groot Gaesbeeker  
        Gilde 
-      Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus. 

                                                       Februari 2019 
                                                            Cees Boshuizen 

Secretaris COSBO 
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WOENSDAGMIDDAG SOOS BRIDGEN EN KLAVERJASSEN  
Zoals men gewend is, hebben de klaverjassers en bridgers het 
nieuwe jaar ingeluid met een drankje en een versnapering. 

Op deze drukbezochte woensdagmiddag SOOS was vooral het 
kaarten een gezamenlijke bezigheid, waarbij het plezier vooropstaat. 
Natuurlijk was er onderlinge competitie, want ze wilden toch ook 
winnen! 

Door teamleden van de klaverjassers en bridgers werd speciale 
aandacht besteed aan de feestdagen. Daarbij was Koningsdag een 
bijzondere gelegenheid om een toost uit te brengen. Maar de 
kerstdrive met de heerlijke hapjes en het kerstpakket, was waar de 
klaverjassers en bridgers naar uitkeken. 

De ledenstop is in 2018 opgeheven en het totaal aantal leden is in 
2018 gestegen van 80 naar 84. We streven ernaar om de leden een 
gezellige kaartmiddag te bieden, waar vooral het onderlinge contact 
van belang is met respect voor elkaar. Het team van de klaverjassers 
en bridgers hoopt ook in 2019 deze Soos naar wens te mogen 
organiseren. 

LITURGIE  
In het verslagjaar heeft de Liturgiecommissie, samen met drie 
priesters en één pastoraal werker, drie eucharistievieringen en één 
woord- en communieviering voorbereid en uitgevoerd. Deze 
vieringen zijn zoals te doen gebruikelijk allen gehouden in de  
H. Familiekerk. In maart vond de paasviering plaats met als 
voorganger pastor M. Meneses. Die had als thema: ‘Er is hoop’. 
Voor pastor Meneses was het de eerste keer dat hij voorging in een 
KBO-viering. In de Mariamaand mei had de viering als thema: 
‘Trouw blijven’; voorganger was pastor J. Houben.  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In september werd het seizoen 2018/2019 geopend met een viering 
die als thema had: ‘Een nieuw begin’; voorganger was pastor  
W.J. Veldhuis. In december werd de kerstviering gehouden met als 
thema: ‘Zorgen voor kwetsbaren’; voorganger was pastoor  
J.R. Skiba. Het aantal deelnemers aan de vieringen blijft ten opzichte 
van voorgaande jaren op eenzelfde niveau en het zijn nagenoeg 
allemaal leden van de KBO afdeling Soest - Soesterberg - Baarn. 
Reacties van mensen over de vieringen zijn ook nu weer positief 
geweest. Het na de viering gezamenlijk nog een kopje thee of koffie 
drinken, met een kleine versnapering, heeft weer op een 
gemoedelijke en sfeervolle wijze plaats gevonden; 
wetenswaardigheden werden onder elkaar op een plezierige wijze 
uitgewisseld. Meestal wordt daags voor de viering de kerk zo 
ingericht dat de viering qua logistiek op een goede wijze kan 
plaatsvinden en dat ten behoeve van het drinken van een kopje 
koffie of thee de tafels en stoelen al op de juiste plaats staan. Om na 
afloop van de viering, wanneer alle mensen vertrokken zijn, de kerk 
weer in zijn oorspronkelijke staat in te richten, zijn er altijd 
voldoende vrijwilligers beschikbaar voor het terugplaatsen van tafels 
en stoelen. Ook nu weer willen wij aan allen, die het mogelijk 
maken om de vieringen te kunnen houden, onze hartelijke dank 
zeggen.  

LIEF EN LEED  
Ook in 2018 hebben Corry Smeele en Gusta Borgts de 90-jarige 
leden van de KBO gefeliciteerd met deze bijzondere verjaardag. Er 
waren 24 jarigen! Er zijn ook jubilarissen (60 jaar huwelijk) en 
zieken bezocht en er werd ook aandacht geschonken aan overleden 
leden voor zover hun overlijden ons bekend was. 
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Mocht u een KBO-lid weten dat een jubileum viert of waar door 
langdurige ziekte een attentie op zijn plaats is, laat het ons weten. 

EVENEMENTEN  

Overzicht van de Evenementen in 2018. 
21 januari  ‘Samen Honderd’  een bridgedrive georganiseerd door    
Math Elissen, altijd een succes en nu organiseerde Math het voor de 
laatste en 20e keer. Het was een groot succes en Math Elissen en 
Adrie van Loon waren de winnaars. 
Ter gelegenheid van de 20e keer was er voor iedereen een prijs. 
Onze voorzitter, Theo Stoop, bedankte Math op passende wijze voor 
zijn jarenlange inzet bij deze activiteit. 
20 februari Lezing en voorlichting over K.N.G.F  Het 
geleidehondenfonds. Het was interessant te horen wat deze honden 
allemaal kunnen en wat zij kunnen bereiken. 
10 april De heer L. v.d. Brink verzorgde een lezing over ‘Hoe paard 
en wagen uit Soest verdween’. Er werden veel herkenbare 
momenten getoond en een plezierige terugblik. 
29 mei High Tea bij Eetvilla van de Brink. Een groot succes. 
Het was goed verzorgd en velen hebben van een fijne en lekkere 
middag genoten. 
27 september De heer H. Griffioen, kwam een lezing verzorgen 
over ‘Wie verre reizen maakt’. Het was een  lezing over 
verschillende landen en bijzondere plekken, zoals Peru en Turkije.  
9 oktober Renate Post, erkend taxateur kwam over Zilver vertellen: 
‘Zilver, is het echt?’ Zij liet ons keurmerken en mogelijkheden zien 
om de echtheid van oud zilver te bepalen. 
20 november Vrijwilligersmiddag. Er waren 110 vrijwilligers 
uitgenodigd. Niet iedereen was aanwezig. 
De middag werd opgeluisterd door het VIAANS MANNEN 
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COMBO, bestaande uit 6 zingende mannen en een pianist. Heel 
gezellige middag. 
17 december KBO en PCOB hebben een Kerstmorgen in 
 ‘De  Drie Eiken’ te Soesterberg verzorgd met medewerking van het 
koor ‘De Vallende Traan’, dat speciaal voor deze morgen een 
kerstprogramma had ingestudeerd.  
Ton de Bruin las een kerstverhaal en zong enkele liedjes met gitaar 
begeleiding.                                                                            

WEBSITE  
Verslag van uw webmaster over 2018. 
Met veel plezier is het gelukt om de website up-to-date te houden. 
De reacties waren heel positief. Niet alleen vanuit de afdeling, maar 
ook vanuit de provinciale KBO. 
Het is van het grootste belang dat alle relevante informatie van 
de diverse werkgroepen goed worden gepresenteerd. 
Bovendien is het leuk om in de fotoalbums nog eens een blik te 
krijgen op allerlei gebeurtenissen zoals die in onze afdeling 
plaatsvinden. 
Van belang is tevens dat nieuws en informatie op het gebied van 
Zorg, Gezondheid, Wonen en Algemene zaken ook op de website 
zijn vermeld. Derhalve was 2018 een mooi en interessant jaar. 
Opnieuw hierbij de uitnodiging om met de nodige regelmaat een 
bezoek te brengen aan onze website. Van harte beloof ik u dat hij er 
ook in 2019 interessant blijft uitzien.                                                                

JAARVERSLAG VAN DE KBO-REIZEN IN 2018 

Donderdag 29 maart brachten wij met 37 personen een bezoek aan 
de bijzondere schilderkunst van Marius van Dokkum in Andijk.  
Marius is een ‘Verteller’ die zijn indrukken probeert weer te geven 
op een anekdotische manier. De tocht ging door het bijzonder 
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landschap van Noord-Holland langs pittoreske dorpjes zoals o.a. De 
Rijp.

Dinsdag 24 april bezochten wij met 55 personen Urk. 
Tijdens lunchtijd gooiden we de trossen los in Urk en maakten we 
een fijne Zuiderzeecruise langs de kust van Urk en langs het grootste 
windmolenpark van het IJsselmeer. Tijdens de boottocht was het 
smikkelen geblazen met frites en verse vis. Het was extra leuk en 
gezellig omdat er een bewoonster op de boot aanwezig was in 
klederdracht, die alles vertelde over deze oude traditie. 
Op 21 mei vetrokken we met 23 personen voor 5 dagen naar 
Neuf Chateau. 
Tijdens ons verblijf bezochten we Dinant. De stad met de bijnaam 
‘Dochter van de Maas’ zit letterlijk ingeklemd tussen de Maas en de 
Rotsen. De Citadel torent trots boven het centrum en bood een 
fantastisch uitzicht over de Maas en de stad. 

We bezochten de tuinen van Annevoie met de charme en elegantie 
van de 18e eeuw. Het is de enige watertuin in België en wordt 
gerekend tot de mooiste van Europa. Tevens bezochten wij de 
charmante stad Namen met haar Citadel. Wij maakten daar een 
heerlijke boottocht over de ‘Haute Meusse’ en wandelden door de 
stad met zijn vele pleinen en eettentjes.  
Tot slot werd Durbuy bezocht, de kleinste stad van Europa, die de 
charme biedt van een romantisch dorp in de Ardenne. 

De reis werd beëindigd met een lunch op het Vrijthof in Maastricht 
en een heerlijk 3-gangen diner in het Restaurant ‘Onder de Pannen’ 
in Leerbroek. 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Donderdag 28 juni bracht de Eemland-bus ons naar de 
WEERRIBBEN in Ossenzijl. 
Een wereld van vogels, kikkers, vlinders en libellen, zo kunnen we 
het natuurreservaat de Weerribben het beste omschrijven. De visotter 
leidt in plassen en sloten een verborgen bestaan. Met een -speciaal 
voor dit gebied- gebouwde rondvaartboot, gingen we in de 
Weerribben op avontuur. We genoten van het kleurrijke schouwspel 
in dit ongerepte natuurgebied. Met deze reis gingen 52 personen 
mee.
Dinsdag 24 juli ging de reis naar het LAND VAN STRIJEN. 
Het Land van Strijen is een mooi en aantrekkelijk gebied, net boven 
de Moerdijk. In het dorpje Strijen brachten we een bezoek aan de 
oude smederij en de bijbehorende woning met stijlkamer en 
stijlkeuken. Die zijn volledig ingericht zoals in de 30-er en 40-er 
jaren van de vorige eeuw.  
Wij bezochten de Lambertuskerk met haar imposante orgel en -
speciaal voor ons - de spelende organist. De kerk heeft prachtige  
gebrandschilderde ramen en een opengewerkt torenuurwerk. Een 
gids vergezelde ons in de bus om verhaal te doen tijdens een 
indrukwekkende tocht langs de watersnoodroute van 1953. Kortom, 
een dag vol afwisseling. Met deze reis gingen 44 personen mee.

Donderdag 23 augustus gingen we met 31 personen naar het 
Glasblazen in Twente. 
In het pittoreske centrum van Ootmarsum bezochten wij Hotmarks 
Glasblazerij! We hebben daar gezien hoe vloeibaar glas wordt 
omgevormd tot een vaas of schaal e.d.  

Dinsdag 25 september ging de reis met 55 personen naar Hoek 
van Holland 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In de ochtend reden we naar Boskoop waar we in Restaurant Flora 
eerst een kopje koffie met gebak gebruikten. Langs de Nieuwe 
Waterweg was het een drukte van jewelste met reusachtige 
zeeschepen. Tijdens de lunch hadden we uitzicht op de imponerende 
Maeslant-kering. Na de lunch maakten we een rondvaart van 90 
minuten door het Europoort gebied waar ook de allergrootste 
schepen ter wereld komen. 
Donderdag 25 oktober gingen we met 32 personen naar het 
Kröller-Müller Museum en zagen daar de op één na grootste Van 
Goghverzameling ter wereld: bijna 90 schilderijen en ruim 180 
tekeningen. In de Van Gogh Galerij zijn in wisselende opstelling 
circa 40 werken van Vincent van Gogh te zien. Daarnaast zagen wij 
er topstukken van moderne meesters als Claude Monet, Georges 
Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan.  
Dinsdag 27 november brachten wij een bezoek met 37 personen 
aan het Chocolade en Koffiehuis van Magdalena, prachtig gelegen 
in het bos bij Vierakker naast de mooiste kerk van Gelderland die 
voor een paar mensen - in dit geval - toegankelijk werd gemaakt. In 
het chocolade-atelier worden de bonbons nog met de hand gemaakt. 
Het was een lange tocht, maar we hebben wel genoten van de 
prachtige  omgeving van de Achterhoek. 
De kerstreis vond plaats op vrijdag 21 december. 
Het was een korte dag want we vetrokken, met 32 personen, pas om 
11.30 uur vanaf de eerste opstapplaats. Na een kleine lunch bij 
Restaurant Boschzicht in  Woudenberg, maakten wij  een bustocht 
rond de prachtige omgeving van de Posbank op de Hoge Veluwe 
waarna het reisjaar werd afgesloten met een heerlijk 4-gangen diner 
in  Restaurant  ‘De Heideroos’ in Eerbeek.  

              Kortom… het was een goed reizen-jaar! 
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BELASTINGINVULHULPEN (Huba) 
Binnen onze plaatselijke bond KBO Soest-Soesterberg-Baarn 
hebben we een enthousiaste groep van 8 vrijwilligers die rond deze 
tijd de aangifte inkomstenbelasting voor diverse leden invult. 

Door middel van onze eigen DigiD vragen we per persoon een 
machtigingscode aan. Op deze manier kunnen we veilig inloggen op 
de belastingsite en de aangifte verzorgen. Ook voor zorg- en 
huurtoeslag kunt u bij ons terecht. En ook voor de aangifte 
erfbelasting zijn er na overleg mogelijkheden deze te verzorgen.  
In totaliteit worden er ongeveer tegen de driehonderd aangiften 
verzorgd. We doen dit niet alleen voor de leden van de KBO, we 
werken hier samen met de PCOB. 

Vanuit de landelijke bond krijgen we jaarlijks de wetswijzigingen 
door die we ons door middel van een opfriscursus eigen kunnen 
maken.  
Heeft u vragen? Mijn telefoonnummer staat in het blad Soester 
Venster. Wij helpen u graag. 
De kosten zijn niet hoog. Per adres 12,50 euro. 

SOESTER VENSTER  
De redactie van het Soester Venster heeft in 2018 weer tienmaal het 
afdelingsblad van KBO SSB verzorgd. Naast het vermelden van de 
verschillende KBO-activiteiten werd daarbij aandacht besteed aan 
tal van onderwerpen zoals o.a.: belastingen, digitalisering, 
eenzaamheid en veiligheid. 

Ons mededelingenblad het ‘Soester Venster’ is met ingang van het 
nummer van maart 2018 gedeeltelijk in kleur uitgevoerd. Het heeft 
daardoor een aantrekkelijker uitstraling gekregen. 
 
Na jarenlang (vanaf 2011) samen met Gerrit het blad te hebben 

39

verzorgd, heeft Yvonne Dijkhuis het stokje in oktober 2018 
overgedragen aan John Biesaart. Nadat Ria van Egdom als 
redactielid is toegetreden besloot ook Gerrit Sloothaak, die al sinds 
2003 het SV verzorgt, een stapje terug te doen. Gerrit blijft 
vooralsnog lid van de redactie maar heeft zijn functie van 
hoofdredacteur per 1 oktober 2018 aan John Biesaart overgedragen. 

www.pediplussoest.nl

Pediplus is een 
 ketenzorggroep van 

 enthousiaste 
 pedicures in Soest/ 
Soesterberg die uw 

 diabetische 
 en reumatische voeten 

behandelen in samenwerking met uw podotherapeut en 
huisarts. 

Zoekt u een pedicure bij u in de buurt, dan vindt u die onder: 

Uiteraard ook voor de behandeling van alle voeten.

Aangesloten bij ProVoet en geregistreerd in het KRP. 
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

BEGROTING 2019

OMSCHRIJVING BEGROTING WERKELIJK BEGROTING
2018 2018 2019

BATEN

Contributies 26.000 25.718 25.000
Vrijwillige bijdragen 400 167 100
Subsidie Gemeente 3.000 2.941 2.940
Lief en Leed Fonds 600 631 600
Advertenties SV 3.250 3.230 3.250
Reizen 35.000 36.437 25.200
Soos/Liturgie 4.000 4.075 4.000
Rente 42 40
Incidentele baten [Rabobank] 511 500

 €  72.250 73.752 61.630
LASTEN
Afdracht KBO Utrecht 16.150 16.096 16.000
Soester Venster 11.000 11.044 11.300
Reizen 35.000 39.158 25.200
Soos/Liturgie 4.000 3.960 4.000
Evenementen SSB 400 831 800
Bijdrage Cosbo 600 417 500
Ledenwerving 400 64 200
Lief en Leed 600 631 600
Verrassing v.d. maand 100 114 100
Vrijwilligersbijeenkomst 1.000 1.239 1.000
Administratie-/computerkosten 500 354 400
Bestuurs-/ vergaderkosten 1.400 1.490 1.130
Porto-/ telefoonkosten 600 910 600
Relatie-/representatiekosten 200 140 100
Bankkosten 300 242 200
Incidentele Lasten 998

 €  72.250 77.688 62.130

SALDO 0 -3.936 -500
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2019 

1. De begroting 2019 is opgesteld volgens gewijzigd beleid. Wij 
zullen in 2019 weer deelnemen aan de Rabo Clubkas Campagne, 
zoals in 2018.  
Verder is de meerdaagse reis vervallen wegens tegenvallende 
belangstelling met bijbehorend financiële tekort. 

2. De begroting vertoont een tekort van € 500. Dit bedrag zal 
onttrokken worden aan de reserves. 

3. De inkomsten uit contributies zijn € 1.000 lager begroot dan in 
2018 wegens het opnieuw gedaalde ledental [van 1129 naar 1096 
leden]. De contributie voor 2019 is gelijk gebleven aan 2018. 

In 2019 zal een actie worden gestart om nieuwe [jonge] senioren 
te interesseren voor onze afdeling. Daarnaast zullen wij leden 
gaan werven in Eemnes. 

4. De uitgave van Soester Venster in kleurendruk is een succes. De 
opbrengsten uit advertenties en de productiekosten blijven echter 
ongewijzigd met uitzondering van een verhoging door de BTW van 
6 naar 9%. 

5. De afdracht aan de Bond Utrecht [inclusief een bijdrage aan de 
Unie KBO] blijft, ondanks het gedaalde ledental, gelijk aan 2018 
door een kostenstijging bij beide organisaties. 

6. Er worden dit jaar 9 dagreizen georganiseerd onder nieuwe 
leiding. De tarieven per dag zijn licht verhoogd om tot 
kostendekking te kunnen komen. 

7. Onderzocht zal worden of een gedeelte van de reserves kan 
worden belegd om een beter rendement te verkrijgen. Het effect 
hiervan zal mogelijk in de begroting 2020 tot uitdrukking komen. 

VOORSTEL CONTRIBUTIE 2020: 

Door kostenstijgingen, daling aantal leden en nieuwe initiatieven is 
een verhoging noodzakelijk: 

ALLEENSTAANDEN  € 27   
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 [incl. resultaat 2018] 

ACTIVA         31-12-2017      31-12-2018 

Spaarrekeningen Rabobank   63.158  58.030 

Betaalrekeningen Rabobank   33.349  29.914    

Overige activa       1.544   1.479    
       _______ _______ 

Totaal       98.051  89.423  

 
PASSIVA       

Reserves     61.377  57.441 

Voorzieningen        5.991   5.360 

Overige passiva    30.683  26.622  
       ______  ______ 

Totaal      98.051  89.423 

Toelichting: 

Het beheer van de gelden is verdeeld over 3 onderdelen van de afdeling: 
Algemeen, Reizen en Soos. Het eindresultaat over 2018 is verrekend met 
de reserves, waardoor deze zijn gedaald t.o.v. vorig jaar. 

De voorziening Lief en Leed Fonds is gedaald door de uitgaven in 2018. 

 De vooruit-ontvangen contributies voor 2019 zijn opgenomen onder 
overige passiva. 

De reserves zijn bedoeld om tegenslagen in de begroting te kunnen 
opvangen. Dit is met name van belang omdat wij afhankelijk zijn van 
subsidies. Wanneer deze zouden wegvallen of verlaagd worden is een 
buffer noodzakelijk om de activiteiten niet in gevaar te brengen. 

Wim van Ruth, penningmeester

!43

KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

OMSCHRIJVING WERKELIJK BEGROTING WERKELIJK
2017 2018 2.018

BATEN
Contributies 24.113 26.000 25.718
Vrijwillige bijdragen 1.113 400 167
Subsidie Gemeente 2.954 3.000 2.941
Lief en Leed fonds 641 600 631
Advertenties SV 2.335 3.250 3.230
Reizen 32.417 35.000 36.437
Soos/Liturgie 4.156 4.000 4.075
Rente 15 42
Incidentele baten 511

67.744  €  72.250  €  73.752 

LASTEN
Afdracht KBO Utrecht 16.784 16.150 16.096
Soester Venster 7.474 11.000 11.044
Reizen 34.671 35.000 39.158
Soos/Liturgie 4.047 4.000 3.960
Evenementen SSB 350 400 831
Bijdrage Cosbo 591 600 417
Ledenwerving 288 400 64
Lief en Leed 641 600 631
Verrassing v.d. maand 102 100 114
Vrijwilligersbijeenkomst 1.121 1.000 1.239
Administratie-/computerkosten 384 500 354
Bestuurs-/ vergaderkosten 1.701 1.400 1.490
Porto-/ telefoonkosten 635 600 910
Relatie-/representatiekosten 91 200 140
Bankkosten 262 300 242
Incidentele lasten 1.550 998

70.692  €  72.250  €  77.688 
SALDO -2.948 0 -3.936

Dekking tekort: algemeen -1.329
reizen -2.721
soos/liturgie 114

Totaal -3.936



   Pedicure- en VoetreflexPlus praktijk

Voor de juiste aandacht en zorg van uw voeten

      

      Specialisaties: Praktijk:
• Cosmetische voetverzorging Wielewaal 44
• Diabetische voetverzorging 3766 VC  SOEST
• Reumatische voetverzorging Tel. 06-51678292
• VoetreflexPlus therapie Email: info@voetcaremarjolein.nl

     Aangesloten bij:
     Provoet, brancheorganisatie voor pedicures
     ProCert, kwaliteitsregister voor pedicures
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KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

1. In 2019 is een tekort  

2.  van € 3.936, waarvoor diverse oorzaken zijn aan te wijzen; deze 
worden hieronder toegelicht. Het totale tekort wordt verrekend met 
de reserves van de KBO Soest-Soesterberg-Baarn. 

3. De dagreizen blijven onverminderd populair, waardoor een goede 
bezettingsgraad is bereikt. Echter: de 5-daagse reis naar België 
werd georganiseerd met een laag aantal deelnemers, waardoor de 
dekking van deze reis  tekort schoot. Inclusief de algemene kosten 
is op de Reizen een tekort ontstaan van € 2.721.  

4. De actie: Lid werft Lid heeft een zeer klein aantal positieve reacties 
opgeleverd. Teneinde de leden te kunnen werven werden nieuwe 
brochures gedrukt die meerdere jaren kunnen worden gebruikt. 
Onder incidentele lasten is een post opgenomen van € 998 voor 
deze brochures. 

5. De inkomsten aan contributies zijn lager uitgevallen dan begroot 
door daling van het aantal leden zonder voldoende nieuwe 
aanmeldingen. Ook de vrijwillige bijdragen liggen lager dan begroot. 
Middels een actie van de Rabobank is een incidentele bate 
ontvangen van € 511, welke gebruikt is voor evenementen. 

6. De uitgaven voor Lief en Leed van € 631 worden gedekt uit een 
gelijke onttrekking aan het  Lied en Leed Fonds. 

7. De uitgaven voor de vrijwilligersbijeenkomst  liggen ca. € 239 hoger 
dan begroot  mede als gevolg van een nieuwe inventarisatie van het 
aantal vrijwilligers. 

8. De hogere porto- en telefoonkosten hebben te maken met de laatste 
actie voor het verkrijgen van de nog ontbrekende incasso-
machtigingen door middel van antwoordenveloppen. 

Wim van Ruth, penningmeester



Dag en nacht te bereiken:

035 - 601 30 86  •  0346 - 351 223

www.smorenburguitvaart.nl

Familiebedrijf sinds 1938.

* Uitvaartzorg op maat * Eigentijds * 
* Persoonlijk * Vertrouwd *
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