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Nieuwsbrief:
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Oude schoenen weg gooien, maar dan …..?
In Midden-Drenthe hebben we het goed getroffen. Vorig jaar waren we boos op de Anbo, bankrekening blokkeren, ledenportal blokkeren – daar wilden we niet bij horen. Een nieuwe
seniorenvereniging opgericht, Anbo vaarwel gezegd en voorwaarts op grotendeels eigen kracht.
Drenthe telt momenteel 9 onafhankelijke ouderenverenigingen, Midden-Drenthe is met 360 leden
verreweg de grootste. Daarnaast zijn er “nieuwe” verenigingen in Assen, Bargeroosterveld, Dalen,
Oostermoer, Peize, Schoonoord/Zweeloo, Sleen en De Wolden.
Zo soepel gaat het niet overal. Een aantal uitgetreden ouderenverenigingen worstelt nog met
bestuurskracht om zich tot een nieuwe vereniging te herpakken. Andere hebben zich daar al bij
neergelegd en beperken zich tot sociaal-culturele activiteiten (soos) en laten zaken als
bijvoorbeeld lokale en landelijke belangenbehartiging en de service van belastinginvulhulp vallen.
Inmiddels hebben de 9 nieuwe vereniging een overkoepeling in Drenthe opgericht (Vereniging
Overleg Senioren Drenthe - VOSD). Deze koepel moet de 9 ledenverenigingen helpen bij zaken
die je samen beter kunt doen dan ieder apart. Zo zal de provinciale koepel moeten helpen te
komen tot een verenigingsstructuur daar waar dat nog niet is gelukt, verenigingskracht te bundelen
of losse leden opvangen en in een verenigingsstructuur onderbrengen. De kosten van de
provinciale koepel zijn begroot op 1,50 euro per lid van de ledenvereniging.
De seniorenverenigingen in Drenthe moeten in de loop van het jaar ook twee vertegenwoordigers
uit hun midden aanwijzen die de Drentse seniorenverenigingen vertegenwoordigen in de
Landelijke Federatie raad. Iedere provincie levert twee leden voor de Federatieraad. De
Federatieraad benoemt een landelijk bestuur. Dit alles op basis van vrijwilligerswerk. De
Federatie heeft haar kosten begroot op 1,50 voor de landelijke belangenbehartiging via de NVOG.
Voor service werk van de Federatie wordt een bedrag per lid gevraagd van 2,- euro. De
organisatie kost ons dus, inclusief de 1,50 voor de provinciale organisatie, in totaal 5 euro van
onze 25 euro contributie. Ter vergelijk: bij Anbo hadden we 4,30 euro voor ons zelf de rest van de
38,50 euro verdween in de Anbo organisatie.
Gemeenten hielden in 2015 geld over van WMO.
Albert Lanting boos!!!
Op 4 mei publiceerden de landelijke dagbladen
dat over 2015 diverse gemeenten het geld voor
de WMO niet volledig hebben gebruikt. Zo
heeft Midden-Drenthe nog 1,9 miljoen op de
plank liggen en Emmen nog 9 miljoen. Terecht
wordt de vraag gesteld wat er nu met dat
geld gebeurt. Worden daar andere gaten mee
gestopt? RTV Drenthe maakte een
inventarisatie in Drenthe. Onze voorzitter Albert
Lanting was boos. Korten op hulp en geld
overhouden. Dat kan niet!!
Uitzending 6 mei 2016

We proberen in onze nieuwsbrieven zo actueel mogelijk te zijn, maar we zijn gebonden aan een
uiterste inzenddatum van kopij. Daarom gebeurt het wel eens, dat een artikel of mededeling niet
meer opgenomen kan worden. Als het een belangrijk bericht is, sturen we de leden van wie we
een correct e-mailadres hebben een berichtje en plaatsen we het op onze website,
www.seniorenvannumiddendrenthe.nl
Heeft u een e-mailadres aan ons doorgegeven, maar geen e-mail van ons ontvangen? Stuurt u
dan s.v.p. even een e-mail naar: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl dan beschikken
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wij over uw correcte e-mailadres en kunnen we u aan de lijst toevoegen. Vermeldt u dan ook even
uw adres, zodat we de gegevens aan de juiste perso(o)n(en) koppelen.
20 april was onze eerste dagtocht. De belangstelling was enorm, waardoor we met twee bussen
op pad geweest zijn. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u het verslag van deze dag lezen.
21 april was de voorlichtingsbijeenkomst in Smilde. De belangstelling was groot. De huidig
geldende verkeersregels en –tekens zijn aan de hand van een diapresentatie door Arne van Essen
van verkeersschool Van Essen behandeld en toegelicht. Alle bestuursleden hebben (een deel) van
de bijeenkomst bijgewoond en zijn aan de aanwezigen voorgesteld.
23 april is onder grote belangstelling de uitvaartdienst voor Geesje Bruggink gehouden. Uiteraard
waren er ook bestuurs- en commissieleden van Senioren van Nu Midden-Drenthe aanwezig om
Geesje de laatste eer te bewijzen.
11 mei bezochten Alie Wiebing en Job Hadderingh de werkconferentie Zorglandschap Drenthe. In
deze nieuwsbrief treft u een verslag aan.
12 mei is Albert Bruins naar de startbijeenkomst van FASv (Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen) geweest.

PERSONALIA
Verhuizing:
Mw. J. Ebeltjes is verhuisd van wijk 31 naar wijk 52

Bedankje ontvangen van:
Mw. R. Wassenaar: hartelijk bedankt voor de bloemen die ik voor mijn 80ste verjaardag gekregen
heb.

ACTIVITEITEN
Wanneer er niets vermeld staat, zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening
Datum

Aanvangstijd

Omschrijving

16-08-2016:

14:00 uur

Bijeenkomst met contactpersonen, invulling
programma wordt nog bekend gemaakt.

12-09-2016:

28-09-2016:

Rijbewijskeuring in ‘Beurtschip’ in Smilde. Voor
inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met
dhr. G. ten Cate, 0592-413479
13:30 uur

Klaverjassen en jokeren in Karspelhuis

4

09-10-2016:

Zondagmiddagconcert met Zuidemakapel uit
Grootegast. Zaal Muller

12-10-2016:

Herfsttocht: In het teken van de Elfstedentocht

02-11-2016:

14:00 uur

Lute v.d. Bult vertelt over bijen

16-11-2016:

14:00 uur

Voorlichting door Mobivit

30-11-2016

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

14-12-2016:

Vrijwilligersbijeenkomst

11-01-2017:

14:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst met Dickenik

01-02-2017:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

22-02-2017:

14:00 uur

Ledenvergadering

17-03-2017:

Feestavond met Peer, muzikale omlijsting Coby en
Roelie

Herfstocht 12 oktober 2016
Door de reiscommissie is er op 12 oktober a.s. een reis gepland naar Zuidwest Friesland.
Bij voldoende deelname zijn de kosten € 50.00 per persoon.
In tegenstelling tot voorgaande reizen wordt er geen zitting gehouden, maar kan men zich opgeven
per telefoon voor 31 augustus a.s.
Telefoon Job Hadderingh 0593-523909
Telefoon Roelof Maat
0593-523371
De betaling moet voor 15 september op rekening NL64RBRB 0928929566 t.n.v. Senioren van Nu
Midden-Drenthe (met vermelding 121016) binnen zijn.
Het maximale aantal deelnemers is 60.
(wie het eerst komt, het eerst maalt)

De reis ziet er als volgt uit (uitgebreide beschrijving zie nieuwsbrief van mei 2016):
Vertrekdatum
:
12 oktober 2016
08:15 uur
Eshuis
08:30 uur
Stroomdal
Terug in Beilen :
18:00 uur
5

Bestemming
Route

Programma

:

Elfstedentocht (Z.W. Friesland)
Beilen, Spier, Dwingeloo, Diever, Frederiksoord, Steenwijk, Oldemarkt,
Kuinderbos, Lemmer, Sondel, Nije en Oldemirdum, Rijs, Stavoren,
Molkwerum, Koudum, Hindelopen, Workum, Parrega, Bolsward, Sneek,
Joure, Heerenveen, Wolvega, Oldeberkoop, Oosterwolde, Appelscha, Beilen
10:30 – 11:30 uur Koffiepauze
11:35 – 12:40 uur Bezoek Schaatsmuseum
12:45 – 14:15 uur Boerenlunch
14:30 – 15:30 uur Rondrit met gids
15:30 – 16:15 uur Koffie of Thee met suikerbrood

VERSLAG DAGTOCHT 20-04-2016
Dit was de eerste dagtocht van de nieuwe vereniging Senioren van Nu Midden-Drenthe en de
opkomst was meteen goed. Hierdoor waren er twee bussen nodig, in totaal waren er 71
deelnemers.
We moesten, net al vroeger, ’s morgens weer op de bekende plaatsen instappen, bij het Eshuus
en ’t Stroomdal en vertrokken om 08:00 uur.
De rit ging via de A28, Hoogeveen, Meppel, Zwolle, IJsselbrug, de Veluwe, met het grote
natuurgebied van 9.100 hectare, Strand Nulde, aan het Veluwemeer, Nijkerk, Amersfoort,
Leusden, Soesterberg, waar vroeger een militair vliegveld van de luchtmacht was en nu een
museum is gevestigd, Den Dolder, Utrecht en bij De Meern de A12 op richting Rotterdam.
Om 10:00 uur arriveerden wij bij Burger King en hier kregen we koffie/thee met gebak en dit viel bij
de meesten goed in de smaak. We vertrokken om 10:30 uur en reden via Montfoort, Oudewater,
Jaarsveld, Lopik met de Gerbrandietoren, en door de Krimpenerwaard naar de zilverstad
Schoonhoven, waar we om 11:10 uur op de parkeerplaats aankwamen. We moesten een eindje
lopen naar het Zilvermuseum. Hier kregen we een rondleiding en veel uitleg. Zo kregen we een
filmpje te zien over het vervaardigen van een zilveren voorwerp, dit is meestal handwerk. Ook
kregen we te zien hoe een zilveren broodschaal ontstaat. Uit een zilverplaat worden de figuren
gezaagd, die later aan elkaar gesoldeerd, in een vorm gehamerd en gepolijst worden. Eén persoon
doet er 14 dagen over en zo’n schaal kost € 1.400,-. Uiteraard kregen we ook de gelegenheid om
zelf iets te kopen. Bij het museum is ook een school gevestigd waar edelsmeden worden opgeleid.
Ook konden we nog de stad bekijken en iets nuttigen.
In beide bussen hebben we, door een ogenblik stilte in acht te nemen, Geesje Bruggink herdacht.
Geesje was een grote steun voor de vereniging, het werk was haar nooit teveel.
Om 13:20 uur vertrokken we voor de overtocht met de pont. Bij Gorinchem gingen we de A27 op,
richting Breda, door Raamsdonksveer, met de grote Amer elektriciteitscentrale, door
Geertruidenberg, met in de omgeving veel tuinbouwkassen en heel veel fruitbomen, die al volop in
bloei stonden en bereikten om 14:10 uur Drimmelen. Hier stapten we op de “Catharinaplaat” voor
een rondvaart door de Biesbosch, die ongeveer 2 uur duurde.
De Biesbosch is één van de belangrijkste zoetwater getijde gebieden van Europa. De eeuwenoude
getijdendelta heeft door de aanleg van de Deltawerken zijn grote getijdenwerking verloren. Toch
bedraagt het getijdenverschil nog steeds zo’n 40 cm.
De Biesbosch is eigendom van Staatsbosbeheer. Het park bestaat uit natte gebieden boordevol
planten, dieren, polders, spaarbekkens en natuurlijk smalle kreken. Verder leven er watervogels,
zangvogels, roofvogels en een enkele visarend.
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Er lopen langs de oevers Schotse Hooglanders en sinds kort wordt er begraasd door een groepje
waterbuffels.
De rondvaartboten hebben een geringe diepgang en zijn speciaal gebouwd om door dit gebied te
varen. Het was een mooie tocht over het water, je kon veel zien, het was helder weer, de zon
scheen, alles stond al volop in het groen en de temperatuur was hier 2º C hoger dan in het
Noorden.

Om 16:40 uur vertrokken we uit Drimmelen naar Geertruidenberg en gingen bij Raamsdonksveer
de A59 op richting Waalwijk, Drunen, Vlijmen en ’s-Hertogenbosch. En hier zijn we de andere bus
kwijtgeraakt.
Wij zijn de A2 opgegaan via Zaltbommel, Geldermalsen, Tiel, Nijmegen, over de Waalbrug en via
Arnhem en Apeldoorn naar Epe gereden naar café- restaurant de “Loreley”. Waar we om 18:50
uur aankwamen. De andere bus, die een andere route gereden had, stond hier al.
Het diner was weer goed verzorgd.
Deze keer waren onze voorzitter, de heer Lanting en enkele andere bestuursleden, waaronder de
heer Hadderingh, die de leiding had, ook van de partij.
Om 20:45 uur vertrokken we huiswaarts en waren om ongeveer 21:40 uur weer in Beilen.
Bij deze hartelijk bedankt voor de goede zorgen door de leden van de reiscommissie en de
chauffeurs Frans en Willem.
Jan de Boer

LIEF EN LEED
Wanneer kunt u een attentie verwachten:
Verjaardagen:
Bij 80, 85, 90 en 100 jaar een plant, boeketje of bloemenbon.
Tussenliggende jaren een verjaardagskaart.
Bij onderstaande situaties moet de contactpersoon wel op de hoogte zijn en daar hebben
wij uw hulp bij nodig. Wanneer u op de hoogte bent van één van deze situaties, verzoeken
wij u dit door te geven aan de contactpersoon:
Ziekte:
Ziekenhuisopname langer dan 7 dagen bij thuiskomst een bloemetje.
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Bij langdurige ziekte:
Eerste bezoekje een bloemetje, indien mogelijk vaker een bezoekje brengen.
Jubilea:
50-, 60- en 70-jarige huwelijksjubilea een bloemetje

Contributie 2016 al betaald?
De Senioren van Nu Midden-Drenthe telt inmiddels 357 leden, 300 hebben hun contributie
inmiddels overgemaakt. De contributie bedraagt op jaarbasis 25 euro per lid en voor een tweede
lid op hetzelfde adres 20 euro. Moet u nog betalen dan kan dat op banknummer:
NL64 RBRB 0928 9295 66 tnv Senioren van Nu Midden-Drenthe.
Waarvoor dank.
Albert Bruins – penningmeester

Belangenbehartiging, WMO en voorlichting
Heeft u onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? Als u het aan ons doorgeeft, zullen wij
proberen hierover een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

Werkconferentie Zorglandschap Drenthe
Woensdag 11 mei zijn we op uitnodiging van de provincie naar een werkconferentie van
Zorglandschap Drenthe geweest.
Voor de lunch waren de sprekers Dhr. Jumelet, gedeputeerde, Dhr. Loohuis,voorzitter van Ver van
Drentse Gemeenten en Dhr. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid Sport en Welzijn.
Zij gaven hun kijk op de toekomstbestendige zorg in Drenthe.
Tussendoor namen ze ons mee naar een aantal praktijkvoorbeelden in Drenthe.
Er was volop gelegenheid om vragen te stellen.
Na de lunch was Mevr. Dr. Machteld Huber aan het woord. Zij sprak over het nieuwe concept van
positieve gezondheid en de verdere ontwikkelingen daarvan. Zij is arts onderzoeker.
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Zij werkt met een soort spinnenweb en die moesten we op ons zelf toepassen. Zij adviseerde dit
web in de praktijk toe te passen.
Pijlers voor positieve gezondheid:
Dagelijks functioneren:
-Basis Algemene Dagelijkse
Levensverrrichtingen (ADL)
-Instrumentele ADL
-Werkvermogen
-Gezondheidsvaardigheden

Mentaal welbevinden:
-Cognitief functioneren
-Functionele toestand
-Eigenwaarde en zelfrespect
-Gevoel controle te hebben, ‘manageability’
-Zelfmanagement en eigen regie
-Veerkracht, ‘resilience’
-Je situatie begrijpen, ‘comprehensibiity’

Sociaal maatschappelijk participeren:
-Sociale en communicatieve vaardigheden
-Sociale contacten
-Betekenisvolle relaties
-Geaccepteerd worden
-Maatschappelijke betrokkenheid
-Betekenisvol werk

Zingeving:
-Zingeving, ‘meaningfulness’
-Doelen of idealen nastreven
-Toekomstperspectief
-Acceptatie

Lichaamsfuncties:
-Medische feiten
-Medische waarnemingen
-Ervaren gezondheid
-Lichamelijk functioneren
-Klachten en pijn
-Energie

Kwaliteit van leven:
-kwaliteit van leven, welbevinden
-Geluk beleven
-Genieten
-Ervaren gezondheid
-Lekker in je vel zitten
-Levenslust
-Balans

Om 14:00 uur konden we kiezen uit 2 van de 4 workshops.
We kozen voor de toekomstbestendige zorg in de buurt en moesten mogelijkheden ontdekken in
het fictief dorp Vinkensteeg.
Onze 2de workshop was: De Drenten regelen hun eigen zorg.
Er kwamen een paar punten uit waar burgerinitiatieven tegenaan lopen. We gingen aan de slag
met kansen, knelpunten en oplossingen voor die burgerinitiatieven in de zorg.
Er kwam wel uit dat je een lange adem moet hebben en vol moet houden!
Tussen 16:00 en 17:00 uur was de sluiting door dhr. Jumelet, dhr. Loohuis en de directeur van het
Zilveren Kruis. Zij spraken van een geslaagde dag. Voor herhaling vatbaar.
Wij vonden het een leerzame dag waarin de ouderenzorg centraal stond m.n. Verbinding tussen
zorg en welzijn.
Er was nog een advies: Zorg dat je voor je 65ste jaar je aanpassingen in huis voor de oude
dag hebt gedaan.
Job Hadderingh en Alie Wiebing.
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Woonmarkt in gemeentehuis Beilen
Wanneer: 11 juni 2016, van 11:00 – 16:00 uur
Doel:
- informeren van bezoekers over ontwikkelingen / beleid langer zelfstandig wonen gemeente
- informatie / persoonlijk advies over:
 woningaanpassingen, mantelzorgwoningen en andere woonvormen
 hulpmiddelen en (klus)diensten
 financiële / juridische vraagstukken (erfrecht etc)
 mantelzorgers en ondersteuning
 veiligheid in en om het huis / domotica / Project Langer Thuus
 toegang tot activiteiten / verenigingen en ontmoeting
 zorg thuis of zwaardere zorg (doorverwijzing)
 informatie van woningcorporaties: wat bieden zij?

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Vraag het Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al uw vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg bij ons terecht. Maar ook over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid. Met de invoering van het nieuwe telefoonnummer kunnen wij u
nog beter van dienst zijn. Waar u voorheen te maken had met verschillende nummers voor de
verschillende locaties, kunt u sinds 1 februari 2016 alle locaties bereiken via één nummer namelijk
088 – 16 51 200.
Ook kunnen we sneller doorschakelen zodat u snel de juiste medewerker aan de lijn krijgt.
Bovendien kunt u sinds 1 februari 2016 ook op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur
telefonisch contact met ons opnemen.
Aangepaste tijden inloopspreekuur Welzijnswerk Midden-Drenthe
Natuurlijk kunt u ons ook bezoeken op één van onze locaties in Beilen, Smilde en Westerbork. U
bent van harte welkom tijdens de inloopspreekuren. Deze zijn vanaf 1 februari op andere tijden
dan u gewend was. De inloopspreekuren worden op onze locaties gehouden van maandag tot en
met donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Beilen:
Smilde:
Westerbork:

Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
beilen@welzijnswerkmd.nl
Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
smilde@welzijnswerkmd.nl
Burg. van Weezelplein 10, 9431 AG Westerbork
westerbork@welzijnswerkmd.nl

10

Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar de locatie bij u in de buurt. Let op, ook deze
mailadressen zijn gewijzigd (zie hierboven).
Cliëntadviseurs Welzijnswerk Midden-Drenthe komen graag naar u toe!
U kunt ons natuurlijk bellen of ons bezoeken op één van onze locaties, maar u kunt ook een
persoonlijk gesprek aanvragen wanneer u vragen heeft over uw eigen leef-/zorgsituatie. Eén van
de cliëntadviseurs van Welzijnswerk komt dan graag bij u op bezoek.
Vanaf 2016 is Welzijnswerk Midden-Drenthe op verzoek van de gemeente Midden-Drenthe het
centrale punt voor onafhankelijk cliëntadvies- en cliëntondersteuning. Dit betekent dat de
cliëntadviseurs van Welzijnswerk Midden-Drenthe klaar staan om u te helpen. Heeft u een vraag?
Schroom niet om contact met ons te zoeken. Wij zijn er voor u.
Wilt u weten wat Welzijnswerk nog meer voor u kan betekenen? Bezoek onze website:
www.welzijnswerkmd.nl
De Bijblijver:
Iedereen die 60 jaar of ouder is ontvangt dit jaar de Bijblijver. Bent u jonger dan 60 jaar en toch
geïnteresseerd in de Bijblijver dan kunt u dat doorgeven aan Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Ook kunt u op de site van Welzijnswerk Midden-Drenthe de Bijblijver lezen of u kunt hem ophalen
bij de loketten in Beilen, Smilde en Westerbork.

Goed om te weten
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen en bent u daardoor niet in staat om de
gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit
geldt ook voor startende ondernemers en/of kleine zelfstandigen met een inkomen op
bijstandsniveau.
Voor meer informatie kunt u voor een afspraak en/of informatie bellen met de gemeentewinkel via
telefoonnummer (0593) 53 92 22 of kijken op de website van de gemeente www.middendrenthe.nl

Repaircafé Beilen:
Van september t/m juni kunt u hiervoor iedere 2e zaterdag van de maand van 10:00-13:00 uur
terecht in Het Karspelhuis.
Repaircafé Bovensmilde:
Laatste zaterdag van de maand van januari tot november
Tijd
: van 13:30 tot 16:00 uur
Locatie : De Walhof, de Walstraat, Bovensmilde
Repaircafé Westerbork:
Iedere derde zaterdag van de maand
Tijd
: 10:00 – 13:00 uur
Locatie : Annie Londohuis, Westerbork
Op deze locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.
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Belangrijke telefoonnummers
Hoe bereik je de politie:
Politie:
0900-8844
Spoed:
112
www.politie.nl
www.politie.nl/onderwerpen
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

voor doven en slechthorenden: 0900-1844
voor doven en slechthorenden: 0900-8112

0800-7000
0900-0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.

Verschijningsdata volgende Nieuwsbrieven in 2016:
september, oktober, november en december.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 augustus 2016 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Wanneer u iemand weet, die lid zou willen worden van onze vereniging, kunt u onderstaand
formulier gebruiken en dit sturen naar:
SvN MD
Asserstraat 5 C
9411 LH Beilen.
INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN VAN NU MIDDEN-DRENTHE

Ingangsdatum lidmaatschap: _______________
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb.dat.:

Partner:
M/V

Naam:

Voorletter(s):

Geb.dat.:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

e-mail:

Huw.dat.:

Mobiel:
Bankrekening (ibannummer):

handtekening:

handtekening partner:
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