
             

             

 

 

      Helaas in 2021 ook nog geen KBO-Paasviering. 
                                       
               
                                             

   We wensen u toch: 
 
 
 Beste KBO-leden, 
 
Ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. Voorlopig is het organiseren van ledenactiviteiten 
nog niet mogelijk. Het bestuur heeft op 16 maart vergaderd. Door alle onzekerheden is het nog niet 
mogelijk iets te zeggen over het resterende programma voor 2021. 
Op 3 mei komen we weer bij elkaar en kijken we opnieuw naar de stand van zaken. 
We denken aan jullie en daarom bezorgen we met deze flyer ook een kleine paasattentie.  
Geniet er maar van. 
 
We houden onze jaarvergadering 2021 op de eerst mogelijke ledenavond. We denken er zelfs aan 
deze eventueel in juli of augustus in te plannen. U hoort het nog. 
 
Ondanks dat er het vorige jaar geen inkomsten van de Jacobusmarkt en Jacobusloterij zijn geweest, 
blijft het exploitatiesaldo 2020 voor onze vereniging ongeveer € 400,00 positief. 
 
Het bestuur heeft besloten behalve voor het kienen, de loterijen, de busreis en het kerstdiner in 2021 
geen eigen bijdrage voor de andere ledenactiviteiten te vragen. 
De contributie voor 2021 wordt beperkt tot de hoogte van de verplichte afdracht per lid aan de UNIE 
KBO en KBO-Limburg. Deze afdracht bedraagt voor 2021 € 17,51 en de contributie voor 2021 wordt 
daarom € 17,50 per persoon. We verzoeken u vriendelijk deze contributie voor 1 mei te voldoen op 
bovenvermeld rekeningnummer.  
Contant betalen is mogelijk door uw bijdrage in een envelop voor 1 mei te bezorgen in de brievenbus 
van onze voorzitter Willie Cörvers, Kagedaal 5 of de penningmeester Jan Vanneer, Oevereind 60. 

        
         ZIE ANDERE KANT ! 

         
 

 

 
 
 
 

Roosteren 

 

Secretaris: Jo Janssen, Pius X-hof 12, 6101 DD Echt  

telefoon 0475785444 

email: seniorenroosteren@gmail.com 

Bankrekening: NL91RABO0144401541 

t.n.v. KBO Limburg – Afdeling Roosteren     BIC: RABONL2U 

 

 

 

 



 
 

         
 
 
Onze gastleden (= leden die bij een andere kbo-vereniging de bondscontributie betalen) krijgen ook  
€ 5,00 mindering en betalen voor 2021 € 7,50. 
 
Heeft u vragen dan kunt u ook altijd terecht bij de voorzitter ( 0610004943) en de penningmeester 
(06 5254 6125). 
 
Nog enkele andere besluiten van het bestuur: 

- De kascommissie van 2020 blijft aan en doet ook de kascontrole in 2021; 
- Het KBO-PCOB magazine wordt bij de verder af wonende leden ( behalve het buitenland)  met 

de post bezorgd.  
- De begroting 2021 is gelijk aan die van 2020 en wordt op de volgende ledenvergadering 

aangeboden. 
 

We hopen dat de vaccinaties de komende maanden voorspoedig verlopen en het aantal 
besmettingen flink gaat dalen, zodat in de tweede helft van het jaar de terugkeer naar het normale  
leven weer mogelijk is. 
 
We wensen u nog voldoende kracht toe om de komende twee / drie  maanden goed door te komen. 
 
Met vriendelijke groeten van het bestuur KBO-Roosteren, 
 
Willie Cörvers 
Jan Vanneer 
Men Feron 
Jo Janssen. 

 
 
 
 

                                                
                                                             


