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Leden administratie 
De laatste jaren heeft Henk den Otter de ledenadministratie verzorgd. Henk heeft aangegeven hiermee te 
willen stoppen, en we zijn blij, dat we iemand hebben, die dit op een goede manier heeft overgenomen. 
Frank Crul (ook beheer van de website) heeft deze taken op zich genomen. Het bestuur bedankt Henk 
voor zijn inzet tot dusver, en wenst Frank succes met zijn nieuwe taken. Verderop deze nieuwsbrief treft 
u nog een verzoek aan om de emailadressen te sturen naar hem, zodat we weer up-to-date zijn. 

Leden nieuws 
De volgende nieuwe leden heten we welkom : Theo en Tilly Gerritsma en Martien van Eerd. Hopelijk gaan 
we jullie vaak zien bij onze activiteiten. 

Clubacties Rabobank 
Deze actie heeft ons opnieuw een mooi bedrag opgeleverd, nl. €340, zowaar een mooi resultaat. Dank 
aan iedereen, die heeft gestemd op KBO Boschweg.  

Kerstviering ma 13 dec 
Vooralsnog gaat de Kerstviering in het Gasthuis op maandagmiddag 13 dec door. De inschrijving hiervoor 
heeft al plaatsgevonden, maar we zullen moeten afwachten of nieuwe, strengere corona maatregelen 
worden afgekondigd. Daarom heeft u nog niet betaald, dat gebeurt dan bij binnenkomst in het Gasthuis. 
Aanvang 14:00u, mét QR-controle én mondkapje(wanneer u niet zit) ! We zullen oa via de website én 
tijdens de soosmiddagen laten weten, wanneer de viering niet door kan gaan. 

ALV maandag 24 januari 
De Algemene Leden Vergadering staat (voorlopig) gepland op maandagmiddag 24 januari. Door corona 
hebben we in 2021 geen ALV kunnen houden. De uitnodiging hiervoor treft u aan bij de eerstvolgende 
nieuwsbrief (eind december). 

Geen ONS in december 
KBO Brabant heeft het blad ONS voor januari 2022 laten vervallen. Eind december wordt er wel een 
nieuwsbrief bezorgd, alsmede een verrassing, de uitnodiging voor de ALV, de activiteiten kalender 2022, 
overzicht bestuursleden en een overzicht, waar u kunt kopen met korting. 

Email adressen (controleren, vernieuwen) 
Wij willen u vragen om uw emailadres middels een email te sturen naar de ledenadministratie, 
emailadres : frank.crul@gmail.com 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Contributie 2022 
Zoals al eerder aangekondigd, zal de contributie in 2022 verhoogd worden naar €22,50. Automatische 
afschrijving zal eind jan / begin feb plaatsvinden. Gastleden betalen €11,25. 
Indien u uw lidmaatschap onverhoopt wilt stoppen, geef dat dan aub vóór 1 jan aan ons door. 

Hulp bij Huishouden (via gemeente) 
Wilt u weten of u hulp kunt krijgen via de gemeente? U kunt een gesprek aanvragen met de 
klantmanager WMO, tel. 14-0413. 
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