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Nieuwsbrief 

KBO Rotterdam
Beste leden,

Voor u ligt de Nieuwsbrief februari 2023 van de afdeling 
Rotterdam. Frans Helleman heeft in de bestuursvergadering van 
september meegedeeld dat hij stopt is met zijn bestuurstaken 
en de ouderenadvisering. Hij blijft nog wel de wandel en musea 
bezoeken organiseren samen met Loes de Bruin-van Aarst.

Het bestuur heeft respect voor zijn besluit en is hem veel dank 
verschuldigd voor alles wat hij voor de KBO Rotterdam heeft 
gedaan. We hebben als bestuur op een gepaste wijze afscheid van 
hem genomen.

Op 17 maart 2023 hebben wij de algemene Ledenvergadering waar we nog even stil zullen staan van 
het afscheid van Frans.
We hebben ook een nieuw bestuurslid Maria Dumont die de taak van secretaris op zich gaat nemen, 
waar we heel blij mee zijn. Maria Dumont zal zich tijdens de algemene ledenvergadering aan u 
voorstellen.

Sonja Krijgsman-Nijdam

Wat staat er verder nog in de Nieuwsbrief:

• Uitnodiging ALV 17 maart 2023
• Financiën /accepgiro
• Weer tijd voor de Belasting
• een e-mail actie en vragen om uw e-mail adres

Wij blijven uw aandacht vragen voor het volgende:
Wij zouden het erg op prijs stellen als er senioren zijn die zich aan zouden willen melden voor de 
functie als bestuurslid (zie voor de vacatures op de site van de KBO Rotterdam www.kborotterdam.
nl).

Dus als u ons wilt helpen om de afdeling KBO Rotterdam te continueren en versterken, u bent van 
harte welkom en kunt contact op nemen met:

S.L. Krijgsman-Nijdam, mobiel 06-28252057

Februari 2023
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Financiële zaken

Contributie 2023
Helaas is het vreselijk misgegaan bij het drukken van de brief voor het innen van de contributie voor 
de KBO Rotterdam voor 2023.
• Het logo van de KBO ontbrak
• Het bankrekeningnummer is niet vermeld dit moet zijn NL 55 INGB 0000 0897 25
• Het betalingskenmerk is niet vermeld. 
Ik verzoek u vriendelijk om bij de betaling als omschrijving uw adres te vermelden. Dan kan er niets 
misgaan in de verwerking.Bij deze bied ik mijn excuses aan voor het ongemak wat ontstaan is. 

Acceptgirokaart 
Op 1 november 2021 werd er door de BANKEN aangekondigd dat de acceptgirokaart per 1 juni 
2023 wordt afgeschaft. Voor de contributiebetaling van dit jaar voorzien we nog geen problemen, 
zeker niet als het bedrag is overgeschreven voor 1 mei 2023.

In de toekomst betalen met een overschrijvingskaart blijft altijd mogelijk. Een andere 
mogelijkheid is het betalen met een automatische incasso. Dit voorkomt een heleboel problemen 
en u krijgt ook nog een korting. Eén telefoontje naar 06-4118 6841 en u krijgt een ingevuld 
machtigingsformulier toegestuurd. U hoeft alleen uw bankrekeningnummer in te vullen en uw 
handtekening te zetten. 

Kascontrole
Op 17 maart aanstaande zal er weer een ledenvergadering plaatsvinden in de Emmauskerk, 
Reyerdijk 67 in IJsselmonde. Op de ledenvergadering van vorig jaar is er gevraagd of er kandidaten 
waren voor de kascontrole. Helaas is er maar 1 persoon bereid gevonden. Dit moeten minstens 2 
personen zijn. De controle zal ongeveer 1 uur per jaar in beslag nemen en de penningmeester komt, 
na afspraak, bij u thuis zodat de controle kan plaatsvinden. 

Veel tijd kost het niet, u hoeft er uw huis niet voor uit dus bij deze nogmaals een verzoek om u 
beschikbaar te stellen.

Financiën 2022
De begroting van 2022 is op de ledenvergadering van vorig jaar goedgekeurd. 
Het resultaat van deze begroting was dat we niets tekort zouden komen maar ook niets zouden 
overhouden. Helaas is dit niet gelukt. Door een tekort aan contributie opbrengsten was het resultaat 
een klein verlies. Ondanks het verlies zijn we nog steeds een hele gezonde vereniging. 

Op de aanstaande ledenvergadering van 17 maart 2023 krijgt u een uitgebreid overzicht van alle 
inkomsten en uitgaven van 2022 uitgereikt, alsmede de begroting voor dit jaar. Het resultaat van de 
kascontrole zal dan ook ter sprake komen. 

We hopen op een grote opkomst voor deze ledenvergadering, want het is geen saaie bijeenkomst 
met alleen maar informatie van het bestuur. Er is een goede lunch en een gezellig samenzijn aan het 
einde van de dag. 

Lidmaatschap KBO
Het lidmaatschap van onze vereniging is telkens voor 1 jaar. Het jaar loopt van 1 januari tot en met 
31 december. Wanneer u het lidmaatschap wilt beëidigen dan kan dat in de maand december 2023 
voor het komende jaar 2024.
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Algemene Ledenvergadering (AVL) KBO Rotterdam 17 maart 2023

De algemene ledenvergadering houden wij dit jaar op vrijdag 17 maart 2023 ter ere van St. Jozef, de 
patroonheilige van de KBO.

De locatie is deze keer Rooms Katholieke parochie de Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, 3079 NC 
Rotterdam. Te bereiken met lijn 2.

Het programma van de ALV is als volgt:
09.30-10.00 uur inloop
10.00-11.00 uur Eucharistieviering met de pastoor
11.00-11.30 uur pauze met koffie en thee
11.30-12.30 uur Algemene Leden Vergadering

Agenda ALV

• Opening en welkom door voorzitter, Sonja Krijgsman-Nijdam
• Verslag door penningmeester, Paula Kranenburg
• Verslag door kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
• Decharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde beleid
• Afscheid van Frans Helleman
• Voorstellen Maria Dumont (secretaris)
• Rondvraag
• Sluiting

12.30-13.30 uur Pauze met een aangeklede lunch
13.30-15.00 uur voorlichting en presentatie valpreventie
15.00-16.00 uur Sluiting door de voorzitter en aansluitend kunt u nog napraten met een drankje.

Vanwege de catering voor onder meer de lunch, verzoeken wij u voor 10 maart aan te geven of u op 
de Algemene ledenvergadering aanwezig zult zijn (en met hoeveel personen).

U kunt zich aanmelden bij Paula Kranenburg, per e-mail kranenburg408@gmail.com
of telefonisch via nummer 06-41186841.

We houden een e-mail actie en vragen om uw e-mail adres.

Waarom vragen wij om uw e-mailadres?

De KBO Rotterdam wil meer digitaal met hun leden communiceren, het is laagdrempelig, 
milieuvriendelijker en sneller dan via de post.

Stuur een mail met uw volledige naam, adres en geboortedatum naar:
Paula Kranenburg e-mail per e-mail kranenburg408@gmail.com of telefonisch via nummer 06-
41186841. Insturen van uw e-mailadres kan tot 6 maart 2023. 

Onder de inzenders verloten wij 3 cadeaubonnen ter waarde van €50, - 30, - en 20, - Euro. De drie 
winnaars krijgen persoonlijk bericht.

E-mailadressen zijn persoonsgegevens, waarmee de KBO Rotterdam zorgvuldig mee omgaat. Alle 
technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beveiligen tegen 
misbruik en ongeautoriseerd gebruik.
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HULP bij Uw BELASTINGAANGIFTE voor het jaar 2022 door HUBA

Voor U ligt de eerste NIEUWSBRIEF KBO ROTTERDAM van het jaar 2023.Wij beginnen met een 
nieuw jaar 2023 met volop onzekerheden maar dat een aantal van onze leden een verzoek van de 
belastingendienst in februari zal krijgen is wel zeker.

Na 1 maart 2023 kunnen de aangiftes worden behandeld en onze HUBA’s hebben dan tot 1 mei 
2023 de tijd om voor u de belastingzaken te regelen.

In februari 2023 worden onze HUBA’s op ons bondsbureau bijgeschoold over de laatste 
ontwikkelingen inzake de aangifte van 2022 en na deze trainingsdag ontvangen zij een 
gecertificeerd pasje KBO/PCOB waarmee zij na 1 maart 2023 aan de slag kunnen.

Uiteraard neemt het bestuur van afdeling ROTTERDAM geen enkele verantwoording van HUBA’s 
(HULP BIJ AANGIFTE) die NIET over dit pasje 2023 beschikken.
KBO, PCOB leden en mensen die geen lid zijn kunnen de IB aangifte 2022 laten invullen door onze 
belastingsinvullers van de gezamenlijke Ouderenbonden KBO/PCOB. 

Onze belastinginvullers hebben Uw GEBOORTEDATUM en BURGER SERVICE NUMMER nodig om 
een DIGID code gemachtigde aan te vragen. Na ontvangst geeft u deze door aan Uw HUBA waarna 
hij/zij aan de slag kan gaan.

Onze HUBA’s vullen alleen eenvoudige aangiftes in en u blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk 
voor de gegevens op uw IB aangifte en derhalve ook voor de info over Uw huur-en zorgtoeslag. De 
belastinginvuller(ster) die bij u thuis komt vraagt een vergoeding vanaf 20, == euro per aangifte 
voor de onkosten die hij/zij heeft gemaakt voor het opmaken van uw biljet. Eventuele parkeerkosten 
worden uiteraard apart verrekend. Indien mogelijk graag CONTANT afrekenen met Uw HUBA.

Indien U nog andere vragen heeft kunt U contact opnemen met onze BELASTINGCOORDINATOR 
ROTTERDAM e/o de heer JACQUES DAAMEN die U kunt bereiken via  
MOBIELNR:06-30896484 of via 
EMAIL daamen.jacques0@gmail.com

PS Heeft u wellicht belangstelling om het team van HUBA’s te versterken dan horen wij graag van u.

Colofon KBO Rotterdam:

Postadres: Honingerdijk 249
E-mail: info@kborotterdam.nl 
Website: www.kborotterdam.nl 

Ledenadministratie: 
Paula Kranenburg
tel: 010-5215540 (di/wo/do 10:00 - 13:00 uur)
ledenadministratie@kborotterdam.nl

Bestuur:

Voorzitter: S. Krijgsman-Nijdam
Secreatris: M. Dumont
Penningmeester: P. Kranenburg 
Bestuurslid: L. de Bruin-van Aarst
Bestuurslid: J. Daamen

Mobiel: 06-28252057
Mobiel: 06-53167322
Mobiel: 06-41186841
Mobiel: 06-10782485
Mobiel: 06-30896484


