
 

                                                             Nieuwsbrief   december   2021            

SECRETARIAAT: Schutsboom 13, 4847 HZ Teteringen, tel.06-25588650 E-mail: yvonne.alewijnse@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 
 

Adres………………………………. 
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SV/KBO Teteringen     

wenst U allen  

fijne kerstdagen en 

een voorspoedig          

       2022 

 

 

   

                                                                                                     

 
En zo zijn we dus alweer beland in de laatste 
maand van het jaar 2021. 
In veel opzichten een bijzonder jaar.     
                                                                                                                    

In mijn overweging van november heb ik teruggeblikt op dit 
jaar. Een jaar waarin de wereld weer openging.                                     
De toekomst op korte termijn ziet er echter niet goed uit.                
Mensen reageren steeds heftiger.                                                          
Het geweld groeit de laatste weken uit tot enorme proporties.           
Het aantal besmettingen neemt dramatisch toe!  
In deze pandemie willen we proberen om niet alleen er 
samen doorheen te komen, maar hopen we ook dat we 
samen verder kunnen. Laat dat onze gezamenlijke 
doelstelling zijn! 
Gelukkig hebben wij de afgelopen maand onze activiteiten 
wel gewoon kunnen doen. Ook de vrijwilligersdag en 
Sinterklaas hebben we kunnen vieren. U leest daarover 
elders in deze Nieuwsbrief. In december moeten we echter 
weer afschalen. Het bestuur vindt het niet verantwoord om 
het Kerstdiner door te laten gaan. U leest daar meer over 
elders in dit blad. Hoe gaat u om met de wekelijkse 
activiteiten? Zie ook het stukje over COVID 19 elders in deze 
Nieuwsbrief. 
Voor volgend jaar is de reiscommissie alweer volop bezig.   
In deze Nieuwsbrief vindt u de eerste informatie hierover.  
We hopen, dat er dan allerlei leuke dingen weer mogelijk 
zijn! 
 
Voor de komende tijd wens ik u veel gezelligheid toe. Moge 
alle festiviteiten in december ons hart verwarmen. Fijne 
Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling! 

 

 
 
 

 

Van de voorzitter 

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

 

Woensdag 24 november bracht Sint-Nicolaas onze senioren een bezoek, 

60 enthousiaste senioren zaten Coronaproof op 1,5 meter in een gezellig ingerichte zaal                                   

in ’t Web. Entre Nous speelde leuke Sinterklaasliedjes en er werd met volle borst                               

meegezongen. 

De Sint haalde nog enkele vrijwilligers op het podium die heel terecht in het                                           

zonnetje werden gezet. 

Daarna een loterij met vele leuke prijzen, de lootjes werden door de Sint op zijn                                                

eigen ludieke wijze uit een mandje getrokken. 

Al met al ondanks de Corona maatregelen een geweldig geslaagde middag.                                                           

                                                                                                                                                                                   

  

 

http://www.svtteteringen.nl/
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CONTRIBUTIEBETALING 2022. 
 
Ook voor 2022 wordt de contributie in januari (en wel op de 24de, op de dag van de overmaking 
van de AOW) geïncasseerd. Vorig jaar hebben we de contributie verhoogd, en het bestuur heeft 
besloten om dat dit jaar niet te doen. De reden is dat wij veel leden hebben, die ons een warm hart 
toedragen, en dus meer zijn te zien als donateurs. 
Omdat de kosten van activiteiten toch wel behoorlijk toenemen heeft het bestuur besloten om de 
kosten voor deelname aan activiteiten te verhogen, en niet de contributie. 
 
De leden, die geen machtiging hebben afgegeven, of die zelf een machtiging tot periodieke 
betaling aan hun bank hebben gegeven, worden verzocht om rond diezelfde tijd hun contributie 
van € 24,00 te (laten) voldoen op het bankrekeningnummer NL98 RABO 0150 9948 93       
t.n.v.   (nog steeds) KBO Teteringen.  
Bij internet bankieren kunt u nu al het bedrag “klaar zetten” voor overmaking rond 24 januari. Met 
achterblijvers, en met de leden waarbij de incasso mislukt is, zal ik vanaf 15 februari contact 
opnemen. Zelfs contante betaling is mogelijk. Doe dit dan in een gesloten envelop, met duidelijk 
aangeven daarin – naast het geld – welk lid het betreft,  
en deponeer dat in de brievenbus in de voordeur op mijn adres, Moleneind 24. 
 
Gastleden worden verzocht om de door hun verschuldigde contributie van € 12,50 ook op 
ongeveer 24 januari te voldoen. 
De ervaring leert dat er rond de jaarwisseling ook de meeste veranderingen in het ledenbestand 
plaatsvinden; dat er dan nieuwe leden bijkomen vormt – in elk geval voor de financiële afwikkeling  
geen probleem. Een probleem kan echter wel ontstaan, als een lid begin januari besluit, dat hij 
verder geen lid meer wil zijn.  
 
Dat probleem is het volgende: 
Van de € 24,00, welke wij aan contributie ontvangen, moeten wij als afdeling Teteringen aan KBO 
Brabant ongeveer € 12,00 per jaar afdragen. KBO Brabant neemt voor de bepaling van het aantal 
leden als peilmoment in elk jaar de stand per 1 januari om 00:00 uur. DUS als een lid op 2 januari 
zijn lidmaatschap opzegt, en wij zien van contributie-inning af, kost ons dat € 12,00 zonder dat 
daar enige inkomsten tegenover staan.  
 
Dus, wilt u in 2022 geen lid meer van ons zijn, dan vinden wij dat heel jammer,                      
maar vertel ons dat dan voor 1 januari 2022. 
 
Tot slot nog dit: 
Het kan altijd gebeuren dat er onterechte incasso’s plaatsvinden. Ik controleer dat altijd heel 
precies, en de onterechte betalingen worden teruggeboekt. Ik gun mezelf daarvoor de tijd tot        
1 maart; mocht u van mening zijn dat er iets niet goed gegaan is bij de incasso (en ook bij een 
handbetaling), wacht dan even met reclameren tot na 1 maart. Dat reclameren kan liefst 
rechtstreeks bij mij, bij voorkeur per email (g.bastiaans@planet.nl), of anders per telefoon 
(5812762). 
 
Tot slot wens ik u en de uwen een zeer voorspoedig 2022. 
. 
 
Gerard Bastiaans, penningmeester.     
 
 

http://www.svtteteringen.nl/
mailto:g.bastiaans@planet.nl
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Nieuws van de reiscommissie van SVT 
 

De reiscommissie van SVT bestaat sinds kort uit: Marja de Been 
en Hans Kalle. Wij volgen Joop van der Made en Rens Aben op 
die jaren achter elkaar leuke reizen organiseerden waar veel 
animo voor was. Hierbij bedanken wij Joop en Rens voor hun 
enthousiasme en inzet. Het wordt lastig om hen te evenaren, 
maar we gaan ons best doen. 
Onlangs hebben wij ter oriëntatie een bezoek gebracht aan 
Brabant Expres en de mogelijkheden besproken. We zijn het 
volgende van plan: 
 

1. Een meerdaagse trip naar het Sauerland op basis van All Inclusive in augustus 2022 

2. Een dagreis met de bus in mei 2022 

3. Een dagreis met de bus eind september/begin oktober 2022 

4. Een boottocht in juli 2022.  

Dit is best een ambitieus plan, zeker gezien het feit dat het Corona virus nog steeds zorgt voor 
beperkende maatregelen en we niet weten hoe dat over enkele maanden is.  
In ieder geval willen we door Brabant Expres een presentatie laten verzorgen over de meerdaagse 
reis naar het Sauerland.  
Begin december bespreken we dit plan in het bestuur en daarna hopen we het definitieve 
programma aan u allen te presenteren.  
 
Groeten, Marja en Hans.  
                         
                   

Op 20 november hebben we onze vrijwilligers willen 
bedankt voor hun inzet. Zij staan klaar voor ons 
allemaal: week in, week uit, jaar in, jaar uit. Zij zorgen 
ervoor, dat alle activiteiten kunnen worden gedaan.                                                                     
Het zijn meestal de mensen, die zich belangeloos 
inzetten voor anderen. Het meeste werk gebeurt 
achter de schermen zonder dat wij dat zien. Vaak 
gaat er meer werk inzitten als dat je zou bedenken.  

 
Met deze gezellige middag willen we namens alle 
leden deze mensen bedanken voor hun inzet.                               
De middag was uitstekend georganiseerd.                                 
Na het openingswoord was er een overheerlijke en 
zeer uitgebreide lunch.  Daarna volgde een quiz over 
weetjes van Teteringen en Breda.  
De vragen waren niet altijd makkelijk.  Wel leerzaam. 
Iedereen stak hier wel weer wat kennis bij op. Een 
bingo met leuke prijzen viel bij iedereen ook goed in 

de smaak. Met een glaasje werd de middag gezellig afgerond. 
                                                                                     
Dankjewel Piet en Joop voor de organisatie van een hele leuke middag. 

 

DANKJEWEL VRIJWILLIGERS, dat jullie steeds voor ons klaar staan!  

 

http://www.svtteteringen.nl/


 Nieuwsbrief             december 2021                                                    

SECRETARIAAT: Schutsboom 13, 4847 HZ Teteringen, tel.06-25588650 E-mail: yvonne.alewijnse@hotmail.com       
KBO Bankrek.nr. NL98RABO 01509 94 893  Website www.svtteteringen.nl  Facebook: SVTTeteringen 

Eindredactie en Lay-out joopvdmade@kpnmail.nl 
    4  

  

 
COVID 19 
 
Het Covidvirus neemt ons opnieuw in de tang. Het bestuur vindt het niet langer verantwoord om 
de activiteiten waar grotere groepen mensen bij elkaar komen door te laten gaan. Bijeenkomsten, 
die niet strikt noodzakelijk zijn, moeten worden uitgesteld of afgelast om het aantal contacten 
tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. 
Het traditionele Kerstdiner kan dan ook dit jaar niet doorgaan.  
 
Onze leden behoren veelal bij de meer kwetsbaren. Het risico voor die leden wordt te groot om 
nog in grote getalen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen loopt heel snel op.                 
Ook in Teteringen!   
De nieuwe variant uit Zuid-Afrika is inmiddels ook in Nederland aanwezig.  
 
De penningmeester zal de al betaalde inleggelden automatisch terug betalen.                        
Mocht u op 15 december uw geld nog niet hebben ontvangen kunt u contact opnemen met de 
penningmeester. Bij voorkeur schriftelijk. Vermeld u dan ook uw lidmaatschapsnummer? 
 
Wat betreft de wekelijkse activiteiten verzoeken we u onderling na te denken of het nog 
verantwoord is om deze door te laten gaan. Als besloten wordt om te stoppen, geef dat dan even 
door aan onze penningmeester. Hij kan dan de nodige stappen zetten richting ‘tWeb. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svtteteringen.nl/

