
                                                            Nieuwsbrief  februari     2021        

SECRETARIAAT: Schutsboom 17, 4847 HZ Teteringen, tel.06-53405093 E-mail: rensaben45@hotmail.com  KBO 

Bankrek.nr. NL98RABO 01509 94 893  Website www.svtteteringen.nl  Facebook: SVTTeteringen 
Eindredactie en Lay-out Joopvdmade@kpnmail.nl 

In te vullen door de bode 
 

Naam………………………………. 
 

Adres……………………………….
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                              Van de voorzitter 

 

 

Op pagina 2 vindt u een overzicht voor de reizen die we gepland hebben en ook bij de betreffende 

ondernemer voorlopig hebben gereserveerd. 

In de losse bijlage kunt u aangeven met welke reis of reizen u met ons mee wil gaan. 

Vul a.u.b. deze bijlage in en geef deze af op de adressen die op de bijlage staan. 

 

Dit is geen aanmelding het is voor ons een indicatie om een voorlopig overzicht te krijgen hoeveel 

personen aan onze uitstapjes willen deelnemen. 

Uitgelicht: Uitgelicht een is item waarin in de nieuwsbrief aandacht besteed wordt aan onze 

activiteiten.  

 

     
Het wordt voor mensen steeds moeilijker om zich aan de 
regels te houden. Daarmee geven we het virus weer alle 
ruimte om te groeien. En dus nog meer slachtoffers te 
maken. De opeenstapeling van maatregelen maakt dat 
steeds meer mensen eenzaam worden. De agressievere 
vorm van het virus, het steeds slechter naleven van de 
maatregelen en de langzame vaccinatie zorgen ervoor, dat 
we voorlopig nog voorzichtig moeten blijven. We mogen 
nog maar 1 persoon per dag ontvangen. ’s Avonds bezoek 
ontvangen gaat ook bijna niet meer nu de avondklok is 
ingesteld. 
Zoals ik in januari al schreef kunnen we als bestuur niet 
gaan zitten wachten tot alles over is.  
Mocht u de uitnodiging in januari gemist hebben: als u 
interesse hebt om dit bestuur te komen versterken kunt u 
zich melden bij 1 van de bestuursleden. Doet u dat zo snel 
mogelijk. In de Nieuwsbrief van maart zullen de nieuwe 
leden zich aan u voorstellen. 
 
Tot slot: we kunnen niet veel doen, maar we staan uiteraard 
altijd klaar om te helpen met een praatje of iets dergelijks. 
Laten we hopen dat het snel weer mogelijk wordt om elkaar 
te zien. Blijf gezond! 
 
Willem-Jan Vermeulen 
 
 

 

Het zijn vreemde tijden. Het virus laat zich slecht 
bedwingen en is nu met de Engelse variant 
opnieuw in de aanval gegaan. 

   Beste bingo liefhebbers 
 

Het afgelopen jaar zijn er een 
aantal bingomiddagen               
bij ingeschoten vanwege de 
corona crisis! 
Even zag het er naar uit dat we 
het corona virus wel de baas 
zouden worden maar helaas is 
dit nog niet het geval. Zoals u 
weet is de lockdown weer 
verlengd naar begin februari. In 
het jaarprogramma van 2021 
hebben we de bingodagen weer 
ingevuld voor het komend jaar 
en nu maar hopen dat we de 
goede kant uitgaan en weer 
gezellige bingomiddagen 
kunnen organiseren. 
Mededelingen hierover komen 
in de nieuwsbrief.  
  
Er staat in het jaarprogramma 
dat de bingo om 13.00 uur 
begint maar dit moet 14.00 
uur zijn en zoals gewoonlijk 
gaat de zaal om 13.30 uur 
open. 
 

Wij wensen u veel sterkte in 
deze moeilijke tijd! 
 

Rens Aben 
secretaris SVT Teteringen 
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Programma 2021                           
 

Ondanks de nog aanhoudende Covid-19 pandemie willen wij jullie toch alvast ons reisprogramma 
voor 2021 presenteren. Dat doen wij, omdat we nu eenmaal gezellig met elkaar opstap willen 
gaan en wij dit bij de betreffende organisaties tijdig moeten reserveren. 
Daarom nu een intentielijst gemaakt die als bijlage in deze nieuwsbrief is gevoegd. Dit houdt in dat 
u aangeeft met welke reizen u mee zou willen gaan; dit is nog geen reservering. Later in een van 
de volgende nieuwsbrieven komt er een inschrijfformulier voor de reis die dan actueel is. 
 

Reis 1   Dagtocht Giethoorn/Yakult 
 

08.00 uur   Vertrek vanaf uw privé opstapplaats in Teteringen. 

09.30 uur   Bij Yakult worden we ontvangen met koffie/thee met wat lekkers.  

11.30 uur   Rijden we door naar ons lunchadres. 

12.15 uur   Een heerlijke koffietafel zal voor ons klaar staan.   

13.15 uur   Na heerlijk gegeten te hebben rijden we door naar Giethoorn.  

14.00 uur   We maken een prachtige rondvaart van 1 uur door de grachten.                            

16.00 uur   We nemen afscheid van Giethoorn en rijden naar het dineradres. 

17.15 uur   Een heerlijk 3 gangendiner zal voor ons klaar staan. 

19.15 uur   Nadat we onze buikjes rond hebben gegeten, brengt de bus ons terug naar uw privé opstapplaats. 

20.45 uur   Verwachte terugkomsttijd in Teteringen 

 

Reis 2           Dagtocht naar Rotterdam met de Zilvermeeuw     
 

08.30 uur   Vertrek vanaf het Zuringveld te Teteringen naar Lage-Zwaluwe                                                                                          

09.15 uur   Inschepen aan boord van één van onze schepen.                                                                       

09.30 uur   De trossen los en serveren we 2 kopjes koffie met gebak.                                

12.30 uur   Onze crew serveert de ‘Scheepslunch’.                                                                                      

15.00 uur   We gaan rond met een warme snack                                                                                                                 

16.30 uur   We meren weer aan, en we keren terug naar de bus                                                                   

17.00 uur   Terug in Teteringen 
 

Reis 3            All inclusief vijfdaagse reis naar Sauerland 
 

4 nachten in het 3***superior Sauerland hotel Alpin obv 2-persoonskamer/2-persoonsbezetting                   

4x ontbijtbuffet  4x lunch/lunchpakketjes                                                                                                         

4x dinerbuffet  Welkomstwoord gastheer en persoonlijke incheck service                                                  

Ontvangst met koffie/thee met een heerlijk stuk gebak                                                                           

Drankjes GRATIS tussen 17.00 uur en 24.00 uur (bier, wijn, fris, sap, koffie, thee, jenever)Koffiecorner: de 

hele dag staat u gratis koffie en thee ter beschikking.   Gratis gebruik binnenzwembad en diverse sauna’s in 

het hotel                                                                                                       

Gratis versnaperingen s’avonds zoals nootjes en zoutjes, bittergarnituur etc.                                          

Entertainment zoals live-muziek, avondwandeling etc.                                                                                 

Vrij bezoek Oberhausen Centro                                                                                                                  

Entree Warstein Brouwerij, Vrij bezoek Warstein                                                                                                      

Rondvaart stuwmeer (ca 1 uur)                                                                                                          

Rondleiding Ertsmijn Ramsbeck                                                                                                                      

Rondrit door Sauerland                                                                                                                     

http://www.svtteteringen.nl/
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BINGO VIA DE NIEUWSBRIEF 
 

Beste leden voor de 2e keer dit jaar weer een Bingo maar dan via onze nieuwsbrief 
Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in de bingobal van 1 t/m 70 en geef deze getallen voor 16 februari 
door aan Joop. joopvdmade@kpnmail.nl of bel na 17.00 uur naar 0610873610                                          
Na 22 februari worden getallen gedraaid door Loes, Rens en Joop met ons bingo apparaat. 
De deelnemer die als eerste alle getallen goed heeft krijgt een leuke prijs.  
De winnaars nr. 1,2 en 3 worden in de volgende nieuwsbrief vermeld. 

 

 

   

    

 
Uitleg Bingo: 
We gaan de bingo ballen draaien. Na b.v. 15 keer gedraaid te hebben valt de eerste bingo na b.v. 21 keer 
draaien de volgende bingo, dit doen we zo tot we 3 winnaars hebben. Succes en veel plezier. 
 

Even wennen maar toch al ruim 20 
deelnemers aan onze bingo in de 
nieuwsbrief van januari en de winnende 
nummers zijn 2-4-7-12-40 
 
Met als eerste winnaar van onze 
nieuwsbriefbingo de heer Antoon Broeders. 
Loes en ik hebben bij Antoon thuis de 
eerste prijs overhandigd. 
 

Ook de 2e en 3e prijs zijn bij de winnaars thuisgebracht. 
 
De 2e prijs was voor Conny van de Heijden. 
De 3e prijs Mevr. Lisette Vervest. 
 
Met hartelijke groet, Loes Szelech en Joop van der Made                                 
       
 

Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen.   
 
Met name senioren worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak voor 
het coronavaccin. 
 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is zogenaamd een 
gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te 
maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een 
antwoord paraat.                                                                                                                                               
 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:joopvdmade@kpnmail.nl
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Ze beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald 
worden via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.  
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. 
 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het 
coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de 
GGD om een afspraak te maken. 
 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht?  
SVT wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld worden. Maak geen geld over, 
hang op en meld het allereerst bij de politie.  
Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het betaalverkeer nog 
stopzetten. Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-7867372. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het weekend!) 
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  

 

 

TOELICHTING bij het financieel jaaroverzicht 2020. 

 
Op een andere plaats in deze nieuwsbrief vindt u het financiële jaaroverzicht van onze club over het jaar 
2020. Normaal heeft de presentatie hiervan plaats in de vorm van een bijlage bij de uitnodiging voor de 
jaarvergadering, waar dan ook de toelichting plaats vindt. Nu in elk geval de kascontroleurs – Gea Mannien 
en Netty Braspenning – hun akkoord hebben gegeven over de jaarrekening, en de datum waarop we een 
ledenvergadering kunnen organiseren nog in een ongewis verschiet ligt, had ik de behoefte om jullie nu al 
van een en ander op de hoogte te brengen. 
 
In tegenstelling tot een aantal voorgaande jaren heb ik me deze keer niet gewaagd aan een prognose voor 
2021. De enige posten voor het nu lopende jaar, die qua hoogte vrij zeker zijn, zijn de inkomsten uit jullie 
contributies en de contributie van ons aan KBO Brabant. 
 
Zoals u begrijpt is het nu nog volslagen onduidelijk wanneer wij de verschillende activiteiten weer kunnen 
opstarten, en in welke omvang dat dan kan. Daarnaast is ook op dit moment een verschil van mening over 
de te betalen huurvergoedingen met onze “huurbaas” ’t Web nog niet uit de weg geruimd. 
 
Jullie zien dat we over het jaar 2020 een verlies hebben geleden van bijna drieduizend Euro. Dat verlies 
zou nog enigszins hoger zijn uitgevallen wanneer ik de facturen van ’t Web tijdig ontvangen zou hebben 
over de genoten consumpties vanaf het tweede kwartaal. Mocht deze nog komen, dan zullen deze ten 
laste van de exploitatie 2021 gebracht moeten worden. Naast enkele bestuursvergaderingen staan ook nog 
versnaperingen ten laste van onze rekening van twee bingomiddagen (een met bijna 50 personen en een 
met 30) open. Ik raam de totale kosten hiervan op ongeveer driehonderd euro. 
 
Verder valt er eigenlijk weinig toe te lichten, omdat de bestedingen per onderdeel in meerdere of mindere 
mate ruim binnen de begroting zijn gebleven. 
Mocht iemand van jullie nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat langs welke weg dan ook 
graag. 
 
Gerard Bastiaans, penningmeester. 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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Financieel jaarverslag 2020 + Begroting 2021        

             

   Begroting 2020  Jaarverslag 2020   Begroting 2021 
             

   Saldi  In  Uit   In  Uit 
             

Beginsaldo         10.239       

  

7.321    

Rente/Bankkosten                  -250      

      

204        

Subsidie gemeente                 4.291               -            
Overige 

inkomsten/onvoorzien                   250             804          

Huurkosten                -5.412             460   

   

6.572        

Contributie 2020                 8.013          8.736   

      

358        

Contributie 2021                -            

Contributie KBO Brabant              -4.338      

   

4.319        

Administratie               -1.000             570   

   

1.141        

Vergaderkosten                  -450      

      

407        

               

Activiteiten              

Bingo                   -250          1.535   

   

1.164        

Meerseldreef                  -155               -             -          

Reizen                     500          2.838   

   

2.756        

Excursies                      -                 -             -          

St. Nicolaas                  -350               -             -          

Kerstviering                  -100               -             -          

Voorlichting                  -400      

      

100        

Representatie                  -450      

      

351        

Aanschaf materialen      

      

490        
             

TOTAAL        14.943   

 

17.862           -             -    
             

Eindsaldo        7.320      

  

7.321  
 

http://www.svtteteringen.nl/

