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 Corona………..1 jaar later 
Wanneer je de nieuwsbrief van exact 1 jaar geleden erbij haalt, kun je lezen, dat we toen aankondigden, 
dat we ‘helaas voorlopig geen activiteiten kunnen doen ivm het uitbreken van het corona virus’. De 
jaarlijkse reis wordt op dat moment bijvoorbeeld gewoon doorgeschoven naar het najaar, omdat we die 
dan wel weer zouden kunnen organiseren. 
We weten allemaal hoe het gegaan is, en ook, dat we nog steeds in de situatie zitten, dat we weinig tot 
niets kunnen doen van wat we normaal onze leden zouden willen voorschotelen. 
De vaccinaties, die sommige van onze leden al 1x of 2x ontvangen hebben, gaan er hopelijk voor zorgen, 
dat er binnen enkele maanden toch weer een aantal activiteiten georganiseerd kan worden. 
Afgelopen week was er weer eens een gelegenheid om de Kajuit te bezoeken, maar het ging hier om het 
uitbrengen van een stem voor de 2e Kamerverkiezingen. Wij als bestuur hebben deze mogelijkheid 
gebruikt om weer eens bij elkaar te komen, op afstand weliswaar, zodat we konden bijpraten. 
Wij hopen, dat jullie, totdat we elkaar weer kunnen ontmoeten, er de moed inhouden, gezond blijven en 
niet vergeten toch je sociale contacten aan te houden 
 
 

Leden nieuws 
Als nieuwe leden mogen we verwelkomen :  Henk en Corrie Marinus, Michiel de Ruyterstraat 27. 
Welkom. 
Helaas hebben we eind februari al afscheid moeten nemen van de leden Theo van Dinther en Hans 
Groenendaal. Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

 

Pasen 2021 
April luidt de lente in, en ook Pasen staat dan voor de deur. Wij hopen, dat iedereen mooie dagen mag 
hebben, met elkaar, familie en vrienden. KBO Boschweg heeft voor u een mooie Paas wenskaart . 
 

 Ledenaantal per 1-1-2021 
Afgelopen 1 januari hadden we 297 leden, én 11 gastleden. Daarmee zijn we sinds lange tijd weer onder 
de 300 leden gekomen. Hopelijk kunnen we de komende tijd een aantal nieuwe leden verwelkomen, 
zodat we weer boven de 300 komen! 
De meeste leden betalen hun jaarlijkse contributie middels een machtiging voor incasso. Voor een klein 
aantal is dat (nog) niet het geval. Later dit jaar zullen we deze mensen benaderen om ook hier met 
incasso te gaan werken. 

 
Financiën 2020 
Door de coronacrisis is de jaarvergadering eind januari niet doorgegaan. Daardoor heeft het bestuur ook 

geen inzicht kunnen geven in het financiële beleid. Dat doen we nu op deze plaats. Kascontrole heeft nog 

niet plaatsgevonden, dat gebeurt zo snel wanneer mogelijk. 

Inkomsten : leden contributies, gemeente subsidie, Raboclubkas en bijdragen van o.a. SCC De Kajuit. 

Uitgaven: van de contributie moet ca. € 11,50 per lid afgedragen worden aan KBO Brabant (o.a. het blad 

ONS, ondersteuning aan de afdelingen t.b.v. het welzijn van hun leden). Daarnaast zijn er dan de 

huurkosten van De Kajuit, bestuurskosten enz. en kosten voor onze activiteiten. Maar…. 

Door maatregelen omtrent het coronavirus zijn al onze activiteiten voor een overgroot deel komen te 

vervallen. Er is gezocht naar alternatieven om de leden een steuntje in de rug te geven en de betrokkenheid 

met elkaar te benadrukken. Het sturen van een kaartje, een bloemencadeaubon, een kleine chocoladeletter 

met Sinterklaas en de cadeaubon van € 10,00 in december hebben de begroting voor onze activiteiten 

overschreden. Dit betekent dat in 2020 de uitgaven € 1.341,58 hoger zijn geweest dan onze inkomsten. Het 

tekort is volledig gedekt vanuit onze algemene reserve.  
 

 


