
 

 

 

KERSTNIEUWSBRIEF 2017 

KBO  CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

10 december 2017  

De inhoud: 

• Kerstwens van de voorzitters 

• Kerstdiner met concert 

• Nieuws van de penningmeester 

 

 

 

 

PR E T T I G E  F E E S T D A G E N !  

‘ Het einde van december nadert en 

dat betekent dat de feestdagen er 

weer aan komen waaronder de 

kerstdagen van 2017!  

Kerstmis 2017 valt dit jaar op een 

maandag en een dinsdag. Een 

lekker lang weekend want de 

meesten mensen zijn deze dagen 

gewoon vrij. 

 

 

 

 

Kerstmis staat veelal voor 

gezelligheid, lichtjes in de 

duisternis, kerstbomen en 

versieringen en soms voor 

cadeautjes…. 

De kerstdagen worden vaak 

gevierd met familie en vrienden. 

Voor velen van ons zit dit alles er 

vaak  niet (meer) in. Deze dagen 

kunnen ook vaak uitmonden in 

eenzaamheid en treurnis. Juist voor 

hen wil ik u speciale aandacht 

vragen.  Ga eens langs, stuur een 

wenskaart of breng een klein kerst-

geschenkje. Het kost vaak zo 

weinig maar betekent soms zo veel! 

Breng een beetje vreugde aan een 

van uw naasten, dat zou pas echt 

Kerstfeest zijn!                              

Uw voorzitter Nelly Berlijn. 

“Laten we het nieuwe jaar 

welkom heten, dat fris is en 

nieuw 

 

Laat ons genieten van elk 

moment dat het met zich 

meebrengt 

 

Laten we vieren dat het nieuwe 

jaar eraan komt! 

 

Vrolijk kerstfeest! ” 



 

 

N A A R  H E T  K E R S T C O N C E R T  

Ook dit jaar konden leden van de Capelse 

KBO zich inschrijven voor het bijwonen van 

een Kerstdiner. De mogelijkheid tot 

inschrijving was mogelijk tot 1 december.  

Het diner vindt plaats op maandag 18 

december in het restaurant van het 

verzorgingstehuis De Vijverhof. Maar liefst 

63 leden hebben zich hiervoor aangemeld, 

hiermee is het maximum aantal deelnemers 

bereikt. Meer leden kunnen we echt niet 

kwijt. 

Het diner wordt u aangeboden door de 

KBO, maar u betaalt zelf voor de drankjes. 

Na deze 3-gangen- maaltijd vertrekken wij 

om 19.15 uur gezamenlijk naar het Isala-

theater en ontvangt u een toegangskaart 

voor het Kerstconcert door het grote orkest 

van Musical Souvenir. 

V A N  D E  P E N N I N G M E E S T E R  

Net zoals andere jaren valt weer de 
rekening van de KBO voor het komende  
Jaar bij u in de bus. En net als over 2017 is 
de contributie over 2018 gelijk gebleven te 
weten: 
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• 26,00 euro voor alleenstaanden 

• 50,00 euro voor 2 personen op een 
adres. 

 
Ik vraag u heel vriendelijk maar dringend 
om het  lidmaatschap nummer te 
vermelden. 
 
Ondanks de stijgende kosten hebben we de 
contributie niet verhoogd, maar voor 2019 
verwacht ik er niet aan te ontkomen de 
contributie aan te passen. 
 
Ik wil toch graag even uitleggen hoe de 

contributie is opgebouwd.  

 
• Afdracht hoofdkantoor 15,00 euro 

• Verzending blad.            5,00 euro 

• Totaal vaste kosten.     20,00 euro 

 
Dit is voor een alleenstaande die 26,00 euro 
betaald. Van de 6 euro die overblijft, moeten 
we al onze kosten betalen.  
 
Denk dan aan porti, reis- en vergaderkosten 
en aanmaak nieuwsbrieven en website. 
 
Voor twee personen op een adres is 
natuurlijk weer anders te weten: 
 

• Afdracht hoofdkantoor.        30,00 euro 

• Verzending blad.                   5,00 euro 

• Totaal  aan vaste kosten.    35,00 euro 

 
Dit is voor twee personen van de 50,00 euro 
blijft er 15,00 euro over, dat is 7,50 euro per 
persoon. 
 
U begrijpt dat we moeite hebben de eindjes 
aan elkaar te knopen.  
 
 
We zullen dit jaar ook een tekort hebben, 
die we gelukkig kunnen opvangen door 
onze spaarcenten aan te spreken. 
 

Penningmeester Hugo Böhm 

 


