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Bestuursmededelingen
Van de Ledenadministrateur
Rayoncontactpersonen gezocht!
Voor de wijk Krawinkel zijn wij op zoek naar een of twee rayoncontactpersonen. Het zijn in totaal 40 leden die in dit rayon wonen.
Bij twee contactpersonen betekent dit dus 20 leden per persoon.
De taak van de rayoncontactpersoon is:

Het bezorgen van een kaartje bij een verjaardag.

Het bezorgen van een attentie bij een bijzondere verjaardag 80,
85 en 90 jaar en na 90 jaar elk jaar een attentie.

Het bezorgen van een attentie bij 25, 50 en 60 jarig huwelijk
(indien bekend)

Het bezorgen van een bloemetje bij langdurig zieken
(indien bekend)
De adressen in de wijk liggen allemaal dicht bij elkaar en het is niet
veel werk maar wel iets wat gedaan moet worden.
Voor inlichtingen over de straten en andere zaken kunt U contact opnemen met John Muris, Ledenadministrateur KBO Augustinus onder
Tel.: 046-4742544 of E-Mail: ledenadministratie@kboaugustinus.nl

1

Opzeggen lidmaatschap

Wij hebben een aantal late afmeldingen afgelopen jaar ontvangen en
vestigen uw aandacht nogmaals op onderstaande regeling voor het
opzeggen van uw lidmaatschap, welke eindigt door:




Na kennisgeving van het overlijden van een lid;
Opzegging door het lid;
Opzegging door het bestuur;

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar, maar vóór 1 december.
Meldt U af bij het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand, door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur
p.a. Molenstraat 42 6161 CV Geleen, of door een email te sturen naar:
ledenadministratie@kboaugustinus.nl t.a.v. de heer John Muris.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Indien U zich te laat afmeldt als lid zijn wij genoodzaakt, om de door
ons af te dragen contributie aan KBO Limburg, aan U door te berekenen. De roze ledenpas dient U na opzegging in te leveren bij een van
de bestuursleden of bij een van de aanwezige gastvrouwen.

VooraankondigingAlgemene Ledenvergadering

Op Woensdag 24 april wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden om 14.00 uur in het Trefcentrum aan de Molenstraat
te Geleen. Noteert U deze datum alvast in uw agenda.

Gastvrouw/vrijwilliger
Met spoed zijn wij op zoek naar meerdere gastvrouwen/vrijwilligers.
De werkzaamheden vinden plaats in de twee pantry’s in het KBO gebouw. Verzorgen van koffie, thee en frisdrank voor de diverse groepen behoren tot een van de taken. Bent U geïnteresseerd, neem dan
contact op met Helene Reinders (0648717680) of Margriet van Nuil
(06-55383976)

De maaltijdservice op donderdagmiddag

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar bij de maaltijdservice. Kosten € 6,00 voor een menu met soep, hoofdgerecht en
nagerecht. Gezellig samen eten! Aanmelden kan bij Helene Reinders,
tel. 0648717680.
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Belastinginvulhulp KBO St. Augustinus

Voor hulp bij een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting en het
aanvragen of wijzigen van de huur en / of zorgtoeslag kunt u contact
opnemen met:
Piet (P.H.G.) Vleeshouwers
Tel. nrs.: 046-4752316 of 06 – 17306219
Of via mail: piet_vleeshouwers@hotmail.com
De belastingservice wordt in eerste instantie verleend - op afspraak in het eigen verenigingsgebouw Het Trefcentrum aan de Molenstraat
42 te Geleen. Indien U liever aan huis gebruik wil maken van deze
service, is dat natuurlijk evengoed mogelijk.
De KBO moet uw gegevens volgens de nieuwe privacywetgeving
(AVG) verwerken. Daarom wordt er uitsluitend gewerkt met (een)
verleende machtiging (en), die ook schriftelijk zullen moeten worden
vastgelegd (s.v.p. daartoe uw KBO lidmaatschapsnummer meenemen).
Om gebruik te kunnen maken van de belastingservice dient U – en
uw evt. partner – in ieder geval te beschikken over een eigen DigiD.
De Belastingdienst maakt voor de aangifte inkomstenbelasting gebruik van een groot aantal vooraf ingevulde gegevens. Deze zijn vrijwel altijd juist, maar U blijft zelf verantwoordelijk voor de controle
van deze gegevens. Om deze vooraf ingevulde gegevens te kunnen
controleren zijn de navolgende gegevens van belang:

Jaaropgave SVB / jaaropgave pensioenfonds / evt. andere inkomsten;

Jaaropgave betaalrekeningen / spaarrekeningen / beleggingen /
(hypotheek) leningen of andere schulden;

WOZ beschikking 2018 Gemeente;

De opgave van uw maandhuur en evt. servicekosten i.v.m. de
mogelijke beoordeling van het recht op huurtoeslag.

Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen (NB. eigen risico
en wettelijke eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar):

Specificatie van uw zorgverzekeraar; daarin staat een overzicht
van de vergoede en niet vergoede kosten;

Nota’s van kosten die u niet bij de zorgverzekeraar hebt ingediend;
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Afsprakenkaarten van uw zorgverlener (s). Dit is van belang
om de beoordelen of uw reiskosten aftrekbaar zijn.
Giften: bewijsstukken van gedane giften. De datum van betaling en de naam van de instelling / vereniging of organisatie
moet op het bewijsstuk staan.
Voorlopige aanslagen: indien ontvangen: de voorlopige aanslag
inkomstenbelasting en / of de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke Zvw.

Kosten en aansprakelijkheid.
De belastinginvulhulp kan een kleine onkostenvergoeding vragen
(vastgesteld op maximaal € 12,00 per adres). Deze onkostenvergoeding is bedoeld voor alle administratieve – en reiskosten. Het lid rekent deze onkostenvergoeding rechtstreeks af met de belastinginvuller. De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiftes in. U blijft
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag
van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de
afdeling kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de
tijdigheid van deze service.
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Educatie- en evenementencommissie
Vrijdag 29 maart Diashow de zeven Wereldwonderen
Kaartverkoop 19 maart van 09.30 - 11.30 uur

Dhr. van Eck neemt U in deze presentatie mee langs de 7 klassieke
wereldwonderen. De bouwwerken bestaan niet meer maar toch komen de zeven triomfen van de oudheid voor U weer tot leven middels schitterende afbeeldingen en animaties. Na de pauze gaan we
op een virtuele wereldreis van Zuid- & Midden-Amerika naar Azië,
Europa en China. We komen dan langs de 7 nieuwe wereldwonderen. We zien en horen dan alles over deze prachtige door mensenhanden gemaakte bouwwerken met hun culturele achtergrond en
aardige anekdotes.
De presentatie is professioneel gemaakt met prachtige foto’s en video’s, ondersteund door gesproken tekst en bijbehorende muziek.
De diashow vindt plaats in de Jan Franssenzaal en start om 14.00
uur. Kosten leden € 3,50 en niet leden €4,50 inclusief kop koffie /
thee.

Dinsdag 2 april

Modeshow Fa. Berden, Köster en
Droomlingerie
Kaartverkoop 19 maart van 09.30 - 11.30 uur
Ook dit jaar hebben wij een modeshow georganiseerd. Tijdens deze
modeshow zullen onze dames en heren weer hun beste beentje
voorzetten om ons een mooie voorjaarscollectie te tonen van fa.
Berden, Köster en Droomlingerie. Mevrouw Thomas van Droomlingerie toont ons de badkleding van dit seizoen en natuurlijk ook
de nachtkleding. Wij hopen op een grote opkomst en nodigen vooral de heren uit om eens te komen kijken naar hun collectie. Het is
zeer de moeite waard.
Kosten leden € 2,50 en niet leden € 4,00 inclusief kop koffie/thee.
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Dinsdag 9 april

Kaartverkoop Paasviering

De jaarlijkse Paasviering in ons Trefcentrum zal plaatsvinden op
woensdag 17 april 2019. Noteert U deze datum alvast in uw agenda!

Vooraankondiging dagtocht op woensdag 15 mei.

De evenementencommissie is weer bezig met het organiseren van
een mooie dagtocht. Natuurlijk met aan het slot het aspergediner in
Grubbenvorst. Het reisdoel, het programma en de prijs kunt U in
het volgende nieuwsbulletin lezen. Reserveer 15 mei alvast in uw
agenda! V erkoop kaarten voor deze dagtocht is op dinsdag 30 april
van 9.30 tot 11.30 uur.

Zondag 17 maart - Becoming Astrid
Filmochtend KBO - Foroxity. Aanvang: 11.00 uur
Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren
een gebeurtenis mee die haar diep trof en
het verdere verloop van haar leven zou
bepalen. Het gaf haar de kracht en het
zelfvertrouwen een ander pad te kiezen
dan van haar in die tijd werd verwacht.
Ze volgde haar hart en ontwikkelde zo
haar passie voor schrijven. Met haar fantasierijke kinderboeken als Pippi Langkous is ze wereldwijd een van de meest
inspirerende en geliefde auteurs van ons
tijdperk geworden en staat ze symbool
voor de vrije mens die met conventies
durfde te breken.

Foroxity organiseert speciaal voor KBO-leden maandelijks een filmvoorstelling. Elke 3e zondag van de maand ziet u een mooie film.
Tickets kosten € 5,80 voor KBO-leden (op vertoon van de ledenpas). Niet leden betalen € 7,50. U kunt uw tickets met korting nu
ook online kopen. U hoeft dan niet meer in de rij te staan aan de kassa!
Denk wel aan het meenemen van uw ledenpas. Zonder ledenpas ontvangt u geen korting.Wij wijzen er op dat de ledenpasjes strikt persoonlijk zijn en niet mogen worden afgestaan aan derden.
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TERUGBLIK OP
Woensdag 13 februari - Sjoenkeltreffen
Op 13 februari jl. was weer het jaarlijkse Sjoenkel-treffe in de Hanenhof te Geleen, verzorgd door de CV De Flaarisse. Een aantal van
onze leden hebben gebruik gemaakt van de door ons aangeboden
kaartjes met reductie.
Het was een gezellige middag met veel muziek en dans. Iedereen
deed uitbundig mee met sjoenkele en polonaise. Prins Bas de 1e ging
voorop. Iedereen in de zaal kreeg een echte carnavals-traktatie “de
nonnevot”. Het was genieten!!!!

Dinsdag 19 februari - Lezing Brandveilig doe je zo
Een interessante lezing met een kwis. Goed om je geheugen weer op
te frissen en te weten wat je moet doen bij brand of rookontwikkeling
in huis. Er waren veel vragen en die werden door dhr Callemeijn duidelijk beantwoord of er was een goede uitleg.

In Memoriam
Dhr. R. W.G. Merkies

Overl. 31-1-2019

Het bestuur is dankbaar voor de vele jaren die de heer
Merkies zich heeft ingezet als bestuurslid bij de KBO
en als contactpersoon bij de Country en Line dans
groep.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
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Programma maart t/m juli 2019
KBO TREFCENTRUM GESLOTEN OP 4 + 5 MAART i.v.m.
CARNAVAL
MAART
17 mrt. Film Foroxity becoming A strid
19 mrt. Kaartverkoop: diashow en modeshow & Lingerie
29 mrt. Diashow Wereldwonderen door dhr. van Eck
APRIL
2
april
9
april
17 april
21 april
24 april
30 april
MEI
7
15
19
21
28

mei
mei
mei
mei
mei

Modeshow Fa. Berden, Koster en Droomlingerie
Kaartverkoop: Paasviering
Paasviering
Film Foroxity Stan en Olly
Jaarvergadering
Kaartverkoop: Dagtocht en IVN
Lezing: kriebelbeestjes door IVN
Dagtocht met aspergediner
Film Foroxity
Kaartverkoop: Opfriscursus over verkeersregels
lezing: Opfriscursus over verkeersregels door dhr. van
Montfoort

JUNI
4
juni
11 juni
16 juni
25 juni

Kaartverkoop: Excursie en lezing
excursie naar Gouvernement in Maastricht
Film Foroxity
Lezing: Ethiopië door: Paul de Wit

JULI
2
juli
9
juli
19 juli
21 juli
22 juli

Kaartverkoop: Lezing en BBQ
Lezing: Positieve gezondheid door KBO Limburg
Jaarlijkse BBQ
Film Foroxity
start vakantie tot 19 augustus
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