
AXEL
Jubilarissen maart 2021

 
Datum Naam lid Plaats Jubileum
03-03 Mw. M. van Immerseel-Strobbe Axel 80 jaar
11-03 Mw. J. Koekkoek-Maas Axel 75 jaar
11-03 Mw. C. Matthijs-van Laere Axel 80 jaar
22-03 Mw. E. Kamoen-van Kampen Spui 80 jaar
27-03 Mw. N. Beekman-Maas Terneuzen 80 jaar

    Wij wensen de jubilarissen een fijne dag. 
Het bestuur zal voor een passende attentie zorgen; zie opmerking bij Maddy Schram. 

Dagelijks bestuur: 
Wnd. voorzitter KBO-PCOB Axel; toekomstig webmaster:
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771; email: gerarddian@zeelandnet.nl 

Vicevoorzitter KBO-PCOB Axel; ledenadministratie; communicatie & ledenwerving:
Josée van der Ploeg-Delissen, tel. 06-23937654; email: kbo.axel@gmail.com 

Penningmeester KBO-PCOB Axel:
Marcel Cerpentier, tel. 0115-851092; email: marcelcerpentier@hotmail.nl 

Secretaris KBO-PCOB Axel; notulist; contactpersoon belangenbehartiging leden: 
Maurice Scholter, tel. 06-26749113; email: mejmscholter@gmail.com 

Datums van Verjaardagen, Jubileum: kloppen die niet, geef dit dan door aan:
Maddy Schram-Engels, tel. 06-51053595; email: maddyschram44@gmail.com 
Ook als u leden kent, die langdurig ziek zijn: dit doorgeven aan Maddy.    
Als u jubilarissen persoonlijk wilt feliciteren: vraag gegevens op bij Maddy Schram. 

U kunt terecht bij elk bestuurslid; info belasting, KBO-PCOB Energie, opgave/afmelden: 
lidmaatschap, overlijden, verhuizing: Josée van der Ploeg-Delissen (contactpersoon alles 
van Gregoriuscentrum). Public relations, zorgverzekering: Maurice Scholter.
Beoogde DB leden: Bep Meeusen-Bolander (06-12460830), Anna Egberts-Herrewijnen 
(0115-432062) en Kees de Koeijer (06-26968500). 

Activiteit, attentie KBO-PCOB Axel voor alle leden:
Op Witte Donderdag 1 april (geen aprilgrap) de jaarlijkse paasbrood bezorging bij de

leden van KBO-PCOB afdeling Axel.
De bodes willen u op donderdag 1 april het paasbrood persoonlijk overhandigen. 

Tussen 10 uur en 13 uur. Herhaling in de volgende nieuwsbrief.

Wij hopen, dat u thuis bent; zo niet, hangen wij het bij u aan de deur.
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Contributie 2021.

Er zijn nog enkele leden, die de contributie, het lidmaatschap voor 2021 niet hebben
voldaan. Onze penningmeester vraagt om dit alsnog te doen, zodat hij het kan afronden.

 

IN MEMORIAM 
Voor Leden van onze afdeling, die afgelopen maand zijn overleden: 

Januari 2021: mw. C. den Hamer-Verhelst 
Februari 2021: mw. M. Raes-Mattens  

We wensen de families sterkte toe bij de verwerking van hun verlies. 
Het bestuur van KBO-PCOB Axel

 

Nogmaals uw aandacht voor:
Belasting invulservice 2021 voor de leden van KBO-PCOB Axel   (2 opties).

Beste leden, als u uw belastingformulieren van belastingjaar 2020 wilt laten invullen, kunt u 
zich aanmelden bij de ledenadm. mw. J. van der Ploeg-Delissen, wnd. voorzitter hr. G. 
Verduijn of bij de secretaris hr. M. Scholter. U maakt kenbaar bezoek aan huis of in De 
Halle. De aanmelding dient te geschieden voor 1 maart 2021. Hieronder de 2 opties: *De 
invulservice wordt verzorgd via, door hr. C. van Schaik. Als men liever thuis bezoek krijgt, 
wordt een afspraak gemaakt; voor De Halle krijgt u een oproep om de aangifte te laten 
invullen. In de oproep staat precies vermeld wat de mensen mee moeten nemen of in huis 
moeten hebben. De machtigingscode is in dit geval belangrijk. Voor eind januari ontving u 
een brief van de belastingdienst. Waarschijnlijk in een blauwe enveloppe! Daarin staat de 
code die de aangifte invuller nodig heeft. Bewaar hem goed. De aangifte kan pas ná 1 
maart worden ingediend.      
*De invulservice wordt verzorgd door hr. W. Kamoen (HUBA KBO-PCOB Zeeland). Heer 
Kamoen maakt een afspraak met u en bezoekt u aan huis. Op de eerder genoemde 
relevante informatie zal hij u ook attenderen. 

VOORWOORD
Beste leden, 
Als jullie dit lezen ligt de eerste vorstperiode van dit jaar alweer meer dan een week achter 
ons. Wat was het genieten voor velen, en vooral voor de jeugd. Even geen COVID of corona.
Ook zullen er zijn die blij zijn dat de koude voorbij is. Diegenen kunnen we gerust stellen, 
want de zonnekracht wordt elke dag  sterker, dagen worden weer langer en de temperatuur 
wordt aangenamer.

Als nu ook nog de beperkingen voor horeca, kapsalons, sportscholen, buurtcentra en niet 
essentiële winkels etc. worden opgeheven en we als ouderen weer gezellig bij elkaar kunnen
komen, zijn we al een heel eind terug in het “oude normaal”. Laten we hopen dat we (voor 
wie dat willen) snel worden gevaccineerd.

Website KBO-PCOB
Voor degenen die in het bezit zijn van een computer, laptop, notebook of iPad: op de website
van KBO-PCOB https://www.kbo-pcob.nl/  zijn tal van interessante artikelen, nieuwsberichten
en nog veel meer te lezen. Echt de moeite waard om deze site eens te bezoeken.

Natuurlijk zijn ook de laatste nieuwe berichten in het maandelijkse KBO-PCOB Magazine te 
lezen.          Namens bestuur KBO-PCOB Axel: veel leesplezier en blijf omzien naar elkaar.

Met vriendelijke groeten, Gerard Verduijn, wnd. voorzitter. 
Beste leden, 

https://www.kbo-pcob.nl/


WBTR. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Verenigingen en Stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli a.s. voldoen aan nieuwe wet, 
de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Het is belangrijk hierop voorbereid te 
zijn. Nieuw is onder meer de uitbreiding van de hoofdelijke, persoonlijke aansprakelijkheid 
van bestuursleden.
Uw bestuur werkt hieraan mee en zal dit vermoedelijk tijdens de jaar- c.q. ledenvergadering 
aan u voorleggen ter goedkeuring.
Hierna kan dan een en ander worden aangepast.
Het bestuur KBO-PCOB afdeling Axel. 

Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen
(Toon Hermans)

Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst    (Toon Hermans).
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