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In te vullen door de bode 
 

Adres………………………………. 
 

Naam………………………………. 

. 

Agenda 
 

Maandag: 

Biljarten voor leden BCPO                                            

van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Wandelclub                                   

vertrek 09.30 uur 5 km/2,5 km     
 

Dinsdag:    

Dames biljart 

van 09.30 uur tot 12.00 uur 
 

Jeu de Boules                              

(in de Hameldonk)                 

van 10.00 uur tot  12.00   
 

Woensdag: 

Koersbal                                       

van 09.15 uur tot 12.00 uur     

                                                   

Vrijdag:  

Sjoelen                                                                     

van 14.30 uur tot 16.30 uur                                       

 

 

 

   

                                                                                                     

 
We zijn dit jaar niet echt leuk kunnen beginnen.  
Er golden de nodige beperkingen. Daarnaast zijn 
veel van onze leden voorzichtig. Ze zoeken het 
risico niet op. Dat geldt ook voor mijzelf.  

Gelukkig kan er weer steeds meer. Ook wij willen graag, dat u 
weer kunt genieten van alles wat onze vereniging te bieden heeft. 
Daarbij moeten we het risico nog steeds wel afwegen.              
De Algemene Ledenvergadering is om die reden doorgeschoven 
naar maart. We rekenen op een grote opkomst!  
Na 2 jaar op rij het van de reizen hopen we dit jaar daar vorm 
aan te kunnen geven.                                                                     
Ook nieuwe activiteiten staan op de planning.  
 
U ziet: het bestuur is actief. Om alles te kunnen regelen zijn we 
dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
We zijn op zoek naar mensen, die dit enthousiaste bestuur willen 
komen helpen! Bent U degene die we zoeken? Neem dan eens 
contact op met 1 van ons. We informeren u graag verder 
We zijn blij, dat we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten.         
Dat we ons leven samen weer op kunnen pakken.                    
Let op, vermijd onnodige risico’s. Blijf gezond! 
 
Tot gauw, Willem-Jan  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van de voorzitter 

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

 

 Nederland gaat weer open. Dat kan alleen als we ons allemaal aan de regels houden. ‘tWeb heeft 
daarvoor richtlijnen opgesteld. Wij verzoeken u zich daar ook aan te houden. 
water voor tijdens het sporten of repeteren uiteraard wel. 

I.v.m. een goede toegangscontrole is het nodig dat iedereen via onze 
hoofdingang binnenkomt.  
Onze achterdeur (ingang bij het Bakhuis) en alle andere (nood)deuren 
mogen tot nader bericht niet meer gebruikt worden als ingang                                                                                       
Bij binnenkomst heeft iedereen een mondkapje op tot aan de zitplaats. 
Iedereen houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.                     
Iedereen van 18 jaar en ouder dient een geldige QR-Code + ID te 
overleggen.                                                                                                   
Bij binnenkomst graag even bij de deur wachten op onze medewerkers          
Dat geldt voor iedereen, ondanks dat ze bij ons al bekend staan als reeds 
gecontroleerd, toch altijd een geldige QR-Code + ID bij meenemen i.v.m. 
eventuele controle door de overheid.                                                                

http://www.svtteteringen.nl/
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    23 februari 
Carnavalsbingo 

Voorlopig Reisprogramma SVT 

Door het Corona virus zijn veel activiteiten van onze vereniging niet doorgegaan. Voor de reizen 

die gepland zijn, hebben we te maken met onzekerheid. Uiteraard hopen we dat vanaf het 

voorjaar weer veel mogelijk is. 

 In deze nieuwsbrief presenteren wij (onder voorbehoud) het reisprogramma:.  

1. In de maand mei een busreis naar bezienswaardigheden en vermaak in  
West-Brabant  

2. In de zomer een bootreis 
3. Net na de zomervakantie een geheel verzorgde meerdaagse busreis naar 

Duitsland 
4. In de herfst een verrassende busreis met leuke activiteiten in Midden-Brabant. 

 
Zodra wij weten of alles door kan gaan, krijgt u nadere details over de inhoud, de exacte data en 
de kosten voor deze busreizen. Er komt dan ook iemand van het touringcarbedrijf een presentatie 
geven. Uiteraard hopen we dat alles doorgang kan vinden.  
 
Groeten en mogelijk hebben we u nieuwgierig gemaakt,  
Reiscommissie SVT .   

Zoek je boerenkiel op of ga verkleed naar eigen inzicht, geen carnavalskleding is ook geen probleem 

maar breng je glimlach mee en we maken er een geweldige middag van. De zaal is vanaf 13.15 uur 

open en we starten met de bingo in ’t Web te Teteringen om 14.00 uur. 

 

Breng wel je QR-code en je legitimatiebewijs mee, zonder wordt U niet in ’tWeb toegelaten.  

 

Wat hebben we weer lang 

moeten wachten tot dat 

we eindelijk weer eens 

onze activiteiten kunnen 

gaan uitvoeren. Maar nu 

is het zover. 

 

Het bingo team staat te 

popelen om jullie weer te 

mogen ontvangen en nu 

eindelijk gaan we weer 

beginnen. 

 

Hoe mooier kunnen wij de 

sores en beperkingen 

achter ons laten als door 

een middag gezellig weer 

te gaan bingoën. De zaal 

zal zo worden ingericht 

volgens de richtlijnen van 

het RVIM   

http://www.svtteteringen.nl/
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Financieel jaarverslag 2021 + Begroting 2022

Begroting 2021

Saldi In Uit In Uit

Beginsaldo 7.321                 7.321        4.259        

Rente/Bankkosten 218       220           

Subsidie gemeente I.v.m. --- 3.351        

Overige inkomsten/onvoorzien Corona 406           500           

Huurkosten geen 5.106    5.500        

Contributie 2022 begroting 9.137        402       8.544        

Contributie 2023 gemaakt 49             

Contributie KBO Brabant 4.211    4.628        

Administratie 1.293    1.000        

Vergaderkosten 235       250           

Activiteiten

Bingo 108           200           

Meerseldreef 125       102           

Reizen 292       100           

Excursies --- 150           

St. Nicolaas 158           125           

Kerstviering 25             250           

Voorlichting 42         100           

Representatie 217       225           

Aanschaf materialen 189       195           

Vrijwilligersdag 615       ---

TOTAAL 9.883        12.945  12.720      12.720      

Eindsaldo 4.259   4.259       

Jaarverslag 2021 Begroting 2022

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

16 februari Koersbaltoernooi 

 

Voor alle koersbal leden van SV/KBO Teteringen. 
We maken er een gezellige dag van, je wordt ontvangen                                                            
met koffie/thee en iets lekkers en dan de sportieve                                                                     
onderlinge strijd met zo’n 20 deelnemers. 
’s Middags een heerlijke gezamenlijke lunch en op het 
einde van de middag de prijsuitreiking. 
 

U wordt vanaf 09.15 uur ontvangen door het bestuur van het koersbal in ’t Web te Teteringen 

 
 

http://www.svtteteringen.nl/
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 UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Het bestuur van de SV/KBO Teteringen nodigt alle 
leden van harte uit om naar de Algemene 
ledenvergadering te komen.  
 
We mogen u weer in levende lijve ontmoeten op : 
9 maart a.s. om 13.30 uur. 
 

In de volgende nieuwbrief hoort u meer wat op de agenda staat voor deze middag. 
Er blijft zeker ook nog tijd over om met elkaar een praatje te maken. 
 
Hopelijk tot 9 maart a.s. 
Groeten 
Bestuur van de SV/KBO Teteringen 
 
 

 

 

                                                Viering Jozef-dag 

 

Omdat van wege corona al 2 jaar de kerstviering geen 

doorgang heeft kunnen vinden is door het bestuur besloten nog 

eenmaal de St. Jozef viering uit het stof te halen. 

St. Jozef, het symbool van de zorg, was in de beginjaren de 

beschermheilige van de toenmalige “Katholieke Bond van 

Ouderen” en werd elk jaar op zijn feestdag, 19 maart uitgebreid 

gevierd beginnend met een viering in de parochiekerk, gevolgd 

met een etentje en een ontspannings middag  

Vanaf de oprichting van onze vereniging in 1952 is er wat deze 

activiteiten betreft nogal wat veranderd en ook deze dag in 

vergetelheid geraakt maar voor het bestuur een goede reden 

om dit vanwege de eerdergenoemde beperkingen nog eens te 

organiseren, begrijpelijk wel in een andere vorm dan in het 

verleden 

Deze dag is gepland op dinsdag 29 maart, nadere informatie 

en opgaveformulier komt in de nieuwsbrief van maart 

 
 

http://www.svtteteringen.nl/

