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Dit is de laatste Nieuwsbrief van de Culemborgse afdeling van de PCOB. In
het vervolg krijgt u de gezamenlijke Nieuwsbrief van de KBO + PCOB. Daarin
kunt u de gezamenlijke activiteiten van beide bonden lezen.

Onze eerstvolgende KBO + PCOB ledenmiddag is op dinsdag 13 maart in
de Gandhisoos om 14.00 uur. Wat staat dan op ons programma?
Allereerst de Algemene Ledenvergadering. Wij hebben als PCOB weinig
formele agendapunten. Er volgt natuurlijk een bespreking van de
jaarverslagen, maar bij gebrek aan kandidaten werden er (in het verleden) bij
de PCOB geen verkiezingen voor bestuursleden gehouden. Nu zullen
verkiezingen worden gehouden voor KBO + PCOB samen. De kandidaten zijn:
Jan Pieters, Jeannette van de Reek, Jeannette van ‘t Slot, Adrie Holtkamp van
de KBO en Hans Dirkse en Loes van Unen van de PCOB.
Daarna volgt een uurtje bingo met prijsjes uiteraard. We zien uit naar een
gezellige middag.

De volgende activiteit staat gepland voor 23 mei. Dan bezoeken we het
streekmuseum Baron van Brakel in Ommeren. Wie een museumkaart heeft
mag gratis binnen; anderen betalen € 4,50 entree. Hoe gaan we erheen?
Meerijden met autobezitters? Goed idee. Autobezitters kunnen te zich te zijner
tijd opgeven. Je kunt er ook koffie of thee nuttigen.
Rijbewijskeuringen: Speciaal voor ouderen is er maandelijks op 2 dagen een
rijbewijskeuring voor mensen die hun rijbewijs willen verlengen. Adres: Rode
Kruisgebouw Otto van Reesweg 19. U belt vooraf Mediapartners 071-57 28
434 voor een afspraak. De ‘eigen verklaring’ krijgt u ter plekke. Dit zijn de
data voor de komende maanden: 9 en 23 maart; 13 en 27 april; 11 en 25 mei;
8 en 22 juni. Vergeet niet mee te nemen: een flesje met eigen urine – een lijst
van de medicijnen die u gebruikt – uw bril – uw rijbewijs en uw ledenpas van
de ouderenbond.
Wil je deze avond, die ongeveer tot 22.00 uur duurt, zeker niet missen, meld
je dan aan op initiatief@culemborg.nl

Verslag van de secretaris over het jaar 2017
Per 1 januari 2017 is Lineke Dirkse teruggetreden Als voorzitter. Dat houdt in
dat Hans Dirkse naast de functie van penningmeester ook de functie van
voorzitter op zich nam.
Mevr. N. van der Plas-van Duyvenvoorde (Thorbeckestraat 71), heeft haar
lidmaatschap beëindigd op 31 december 2017.
Drie leden zijn ons door overlijden ontvallen. Dhr. D. ten Broeke is overleden
op 2 maart en mevr. T. Kaan-de Jong op 23 april van dit jaar. Ons bestuurslid
Hannie Hanhart is ons ontvallen op 2 augustus. Hannie heeft zich ingezet voor
de programma’s van onze ledenmiddagen, samen met Loes van Unen. Deze
twee dames hebben veel werk verzet, waar we hen erkentelijk voor zijn. Aan
de achterblijvende familie betuigen wij ons medeleven.
We mochten ook nieuwe leden verwelkomen. Dhr en mevr. K. van de Vate,
Waldeck Pyrmontdreef 12, Mevr. M. van de Velde Thysselaan 102 en Mevr. H.
Krijgsman, Achter de Raaf 49. Allen hartelijk welkom!
Onze ledenmiddagen brachten ons weer de nodige contacten. Op 24 januari
sprak de heer Dekker over het oude Rome. Wie van geschiedenis houdt, kon
zijn hart ophalen. Onze jaarvergadering vond plaats op 9 maart. We hadden
toen een lunch op het programma en een goede opkomst. Toen is ook besloten
om met de kbo samen te werken, om de programma’s samen te voegen. Maar
de opkomst voor de ledenmiddag van woensdag 19 april was wel heel laag:
14 mensen van de pcob en de kbo samen. Op 5 juli gingen we samen met de
kbo kersen eten in Tricht. Dat was weer een opsteker voor ons allen. Op 13
september hadden we Alice Derwig als gastspreker. In de Gandhisoos. De
begintijd was toen 14.00 uur en dat werd onze nieuwe begintijd. .Op woensdag
18 oktober was een lezing gapland met Kees van de Vate. Helaas kon dat niet
doorgaan, omdat de spreker verhinderd was. Het werd een bingomiddag! En
dan was er de kerstlunch in de Gandhisoos. Een gezellig gebeuren, met zo’n
dertig aanwezigen.
In onze Nieuwsbrief stonden ook activiteiten van anderen vermeld, als we
dachten dat die ook interessant kunnen zijn voor onze leden.
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BATEN
Grb Rek Omschrijving

A80000
A81000
A82000
A83000

Werkelijk

Begrotng

Begrotng 2018

Contributes
Gifen
Subsidies
Overige inkomsten

1935,00
9,00
55,00
456,50

1.742,00
50,00
0,00
50,00

1.682,00
25,00
0,00
55,00

Totaal

2455,50

1.842

1762

LASTEN
Grb Rek Omschrijving

A40000
A41000
A41010
A41020
A42000
A43000
A44000
A45000
A46000

Werkelijk

Begrotng

Begrotng 2018

Contribute afdracht PCOB Zwolle
Ledenbijeenkomsten kosten
Zaalhuur
Sprekers ledenmiddagen
Vergaderkosten ledenvergadering
Nieuwsbrieven
Voorlichtng/PR/werving
Administratekosten
Algemene kosten
Totaal

1201,50
539,49
110,00
90,00
21,00
108,00
0,00
173,05
9,95
2252,99

1.157,00
25,00
120,00
240,00
0,00
100,00
0,00
160,00
40,00
1.842

1.198,00
55,00
55,00
85,00
20,00
36,00
35,00
180,00
25,00
1689

Resultaat

202,51

0,00

73,00

Begin- en Eindsaldi Rekeningen
01-01-17
31-12-17
Kas
73,08
110,29
Rabo
1512,73
1678,03
Totaal
1585,81
1788,32

afdeling Culemborg
Balans 2017
A1100
A1100

Actva
2016
Liquide midde
€ 73,08
Liquide midde € 1.512,73
€ 1.585,81

2017
€ 110,29 A0600
€ 1.678,03 R0600
€ 1.788,32

Passiva
2016
Eigen Vermog € 1.662,45
Resultaat boe
€ 76,64-

2017
€ 1.585,81
€ 202,51

€ 1.585,81

€ 1.788,32

