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VAN DE BESTUURSTAFEL

Wij wensen u alle goeds voor 2018
Uitnodiging:
Het bestuur nodigt u uit voor de ledenvergadering, die 14 februari 2018 in Het Karspelhuis
gehouden wordt.
Aanvang: 14:00 uur
Onderstaand ziet u de agenda voor deze vergadering. De overige stukken worden in de
nieuwsbrief, die eind januari begin februari verspreid wordt, gepubliceerd.
Wij hopen dat veel leden van de gelegenheid gebruik
gebruik maken om zich te laten informeren.
Agenda ledenvergadering SvN MD d.d. 14-02-2018
14
Opening en vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken
Verslag ledenvergadering van 15-02-2017
15
Jaarverslag 2017
Toelichting resultaten 2017 door penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming één nieuw lid kascommissie.
5. Toelichting begroting 2018
6. Vaststellen contributie voor 2018
7. Bestuursverkiezing *)
De dames Sol en Buiten en dhr. Bruins zijn reglementair aftredend. Allen zijn herkiesbaar.
Dhr. Wiebing is 15 februari 2017 afgetreden. Dhr. G. Reinink heeft zich bereid getoond om
een functie in het bestuur te bekleden. Het bestuur draagt dhr. Reinink voor benoeming
voor.
8. Presentatie website
9. Rondvraag
10. Sluiting
1.
2.
3.
4.

*) Rooster van aftreden:
Tegenkandidaten
daten kunnen zich t/m 28 januari 2018 aanmelden bij het secretariaat.
Aftredend in 2018
Gerda Buiten
Albert Bruins
Mieke Sol

Aftredend 2019
Albert Lanting
Frans Bergwerf
Job Hadderingh

Na afloop van de vergadering zal Mariska Peters vertellen over haar werk bij oproepdienst 112
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Wijziging contactpersoon Smilde:
M.i.v. 01-01-2018 neemt Wim Harders (Molenwijk 8), het stokje over van Joop Kant.
Langs deze weg bedanken we Joop hartelijk voor zijn inzet en wensen Wim succes.
Kijk ook eens op onze website
De nieuwsbrief verschijnt 1x per twee maanden. Wij ontvangen regelmatig informatie, die niet in de
nieuwsbrief gepubliceerd wordt, omdat het op het moment van verschijnen van de volgende
nieuwsbrief “mosterd na de maaltijd is”.
In die gevallen plaatsen wij een berichtje op onze website. Dus: heeft u een internet aansluiting,
kijk dan regelmatig op www.seniorenvannumiddendrenthe.nl dan hoeft u niets te missen.
Lagere bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018 (3 november gepubliceerd op rijksoverheid.nl)
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van
1 januari 2018.
De maatregel is gericht op mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in
een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. De eigen bijdrage is afhankelijk van
hun inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van
de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%.
Ruim dertigduizend mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen met een
middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand.
Hiermee neemt het kabinet vanaf 1 januari 2018 al de eerste stappen om de stapeling van
zorgkosten aan te pakken. Veel mensen maken zich zorgen of ze de kosten voor hun zorg nog wel
kunnen betalen. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord verschillende maatregelen
aangekondigd.
Het kabinet wil bijvoorbeeld ook de vermogens inkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan
langdurige zorg halveren, van 8 naar 4% van het vermogen. Het ministerie van VWS gaat met
gemeenten overleggen over een eenvoudig en transparant abonnementstarief van 17,50 per vier
weken, voor huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente. De
bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van 250 euro per jaar.
Eerder is al besloten om het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing
voort tot en met 2021.
Met deze maatregelen blijft de zorg en ondersteuning betaalbaar voor mensen die te maken
hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te
zenden.
Zelf de regie houden
Geef nu aan wat u wilt als zich een moment voordoet dat u zelf niet meer in staat bent om het te
zeggen wat u wilt of wat u niet wilt. Het opstellen van een levenstestament kan daarbij behulpzaam
zijn. Mevrouw Annet Varenkamp - van Varenkamp notariaat te Dwingeloo - ervaart dat men het
over het algemeen lastig vindt hierover na te denken, het wordt vooruitgeschoven. En dan gebeurt
er iets ergs, een ongeluk of dementie waardoor je wilsonbekwaam wordt. Wie moet dan wat voor
je regelen. En is dat wat je zou willen?
Eigenlijk gaat het om vier zaken, het levenstestament voor algemene zaken waarin o.a. wordt
geregeld aan wie u de regie overdraagt als u zelf de regie kwijtraakt. Is er niets geregeld, dan is
niet zo maar een van de kinderen de opvolger in de regie. Als dat niet schriftelijk is geregeld, wordt
het zaak voor de kantonrechter om een bewindvoerder aan te stellen. Dat kan een professional
zijn, maar ook één van de kinderen. De praktijk is dat de uitspraak lang duurt en de voortgang in
afwachting van uitspraak van de kantonrechter, "op slot" zit. Naast het opmaken van het
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levenstestament wordt geadviseerd een medische volmacht af te geven. Daarin wordt geregeld
wie op gebied van medische- en persoonlijke verzorging uw zaken regelt en wat u wilt. In geval
van een eigen woning is het van belang daarover ook iets vast te leggen. Ook voor de financiële
administratie is het van belang iemand te machtigen. In geval van overlijden
overlijden of
wilsonbekwaamheid wordt via de bank de rekening geblokkeerd. Kinderen kunnen dan met de
(reserve) pas ook geen transacties meer doen.
Conclusie: Regel dus wie wat gaat regelen, op het moment, dat je het zelf niet meer kunt.
Meer weten? Kijk op www.koru.nu Koru is een samenwerking van notariaten die samen met u een
inventarisatie kunnen doen. In een gesprek bij u aan huis wordt uw situatie opgenomen en worden
uw wensen besproken. Daarna krijgt u een schriftelijk advies. Het advies kost 99 euro. Daarna
kunt u besluiten uw wensen notarieel vast te leggen.
In Midden-Drenthe
Drenthe is alleen Notariaat Varenkamp actief in Koru (met het adviesgesprek van 99,99,
euro). Andere notariaten in Midden-Drenthe,
Midden
Notariaat Engelen (0592-412636),
412636), Notariaat Midden
Drenthe (0593-522452)
522452) en Notariskantoor Westerling (593-538100)
(593 538100) kunt u om een adviesgesprek
vragen.
Vrijwilligers
Donderdag, 7 december 2017 was het nationale vrijwilligersdag.
Vrijwilligers: De kurk waar de maatschappij op drijft. Je vindt ze overal: in ziekenhuizen, in
zorgcentra, in verpleeghuizen, in scholen. Ook bij brandweer en politie zijn vrijwilligers actief. En
wat denkt u van verenigingen? Zij kunnen niet zonder.
ijwilligers actief als contactpersoon, lid van
Ook bij Senioren van Nu Midden--Drenthe zijn vele vrijwilligers
een commissie en ook de bestuursleden zijn vrijwilligers.
Vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding. Zij zijn immers onbetaalbaar!!!
Het is inmiddels traditie dat wij ons blijk van waardering uitdrukken
uitdrukken door middel van een
stamppotmaaltijd. 13 december was het zo ver. Jammer genoeg konden niet alle vrijwilligers
aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst waren Wim Harders, nieuw contactpersoon voor Smilde en
Geert Reinink, beoogd bestuurslid ook aanwezig.
Het was een gezellige bijeenkomst, waar niet alleen lekker gegeten is,, maar ook
oo ervaringen
uitgewisseld zijn en informatie over de huidige
huid
stand van zaken gegeven is.

Impressie van de geslaagde vrijwilligersbijeenkomst.
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Vele handen maken licht werk
Help helpen en het is nog leuk ook!
ook
Elke vereniging draait op vrijwilligers. Leden of soms ook niet-leden,
niet leden, die zich beschikbaar stellen
voor een permanente rol of een voor een tijdelijke klus. Het spreekwoord dat vele handen licht
werk maken, gaat hierbijj zeker op. Bent u die 60-plusser,
60
of kent u 60-plussers
plussers die het leuk zouden
vinden binnen onze vereniging een rol op zich te nemen, laat het weten.
Vandaar onderstaande oproep voor bepaalde vrijwilligers taken:
commissie die de reizen (voorjaarsreis, herfstreis of evt.
- reiscommissie.. Aanvulling voor huidige commissie
andere) organiseert. Bij voorkeur leden uit Smilde en/of Westerbork.
- lokale commissie Beilen, Smilde of Westerbork.
Westerbork. Aanvulling van de huidige commissie voor
het organiseren lokale activiteiten. (bijvoorbeeld
(bijvoorbeeld kaarten, sjoelen, rummikub, fietstocht etc). Het
gaat om ca 3 bijeenkomsten in eigen omgeving. Daarnaast kan medewerking worden gevraagd
van de commissie voor lokaal te organiseren voorlichtingsbijeenkomsten samen met het bestuur.
Het gaat om ca
a 2 per jaar. Lokale commissies zijn vrij het bestuur voorstellen te doen over
onderwerpen of andersoortige bijeenkomsten. We streven daarmee per locatie (Beilen,
(Beilen Smilde en
Westerbork) minimaal 5 bijeenkomsten te kunnen organiseren.

PERSONALIA
Nieuwe leden:
De heer A. Stam
De heer A. Kleine
Mevrouw A. Kleine-Gils

Westerbork (postadres)
Beilen, wijk 88
Beilen, wijk 88

Verhuizingen:
Mw. G. Leyen en dhr. G. Peereboom
De heer en mw. Heij

Beilen, van wijk 84 naar wijk 35
verhuisd naar Soesterberg

Overleden:
Mw. J. Balsma-Soer

Beilen, wijk 50

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.

Bedankje ontvangen van:
Mw. F.J. Doudijns-Poulisse:
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat ik ontving na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Dhr. en mw. Walles:
Met een fraai bloemstuk schonk u aandacht aan onze 60e huwelijksdag.Hartelijk dank daarvoor.
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Dhr. en mevr. Wielink:
Hierbij wil ik hartelijk bedanken voor de mooie orchidee die wij mochten ontvangen voor ons 50jarig huwelijks feest op 23 november 2017
Mw. M. Lamberts-Oosten:
Hartelijk bedankt voor de bloemenbon en kaart, die ik voor mijn 80ste verjaardag gekregen heb.

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN
Verslag herfstdagtocht 11-10-2017
2017
Om 8:45 uur vertrokken we vanaf de bibliotheek in Beilen naar ’t Stroomdal om daar nog enkele
medereizigers op te halen en vandaar naar Westerbork waar ook nog enkele mensen instapten.
Vandaarr ging het via Orvelte, Wezup, Zweeloo, Sleen en Emmen naar Emmererfscheidenveen
Emmererfscheidenv
waar we in de woonboot van Nelis en Leentje in hun museum de verzameling met spullen uit
grootmoeders tijd bewonderden. Hier verbleven we van 10:00 – 11:30 uur en genoten tijdens het
nuttigen van de koffie met krentenwegge van het accordeonspel, oude Hollandse
Hollandse liedjes, van
Nelis.

Bij Nelis en Leentje

Vanhier gingen we langs Ter Apel de grens over naar Duitsland en via Rutenbrock naar
Papenburg, langs de magneetbaan voor de hogesnelheidstrein. Deze baan is niet meer in gebruik.
Omdat de weg afgesloten
n was, moesten we door een toeristisch gebied dat ook onbekend terrein
was voor de chauffeur, maar het kwam allemaal goed.
In Duitsland doet men veel aan windwind en zonne-energie,waardoor
energie,waardoor we veel windmolens en
zonnepanelen zagen.
Via Sögel kwamen we in Werpeloh,
loh, waar we in Werpeloher Hof dineerden. De meesten kenden de
opgediende soep, een soort eisoep niet, maar het smaakte goed. Om 14:25 uur vertrokken we met
een volle maag via Börger, Breddenburg en Bokhorst naar Rauderföhn voor de theepauze in het
scheepvaartmuseum.
aartmuseum. Er werd een theepot, een kannetje met room en een schaaltje met klontjes
op tafel gezet en kregen we gebak. Daarna kregen we in groepjes een rondleiding, met een
Duitsprekende gids, door het museum.
Om ± 16:40 uur gingen we via Leer, Papenburg en Rhede om de grens over te steken en via
Boertange, Vlagtwedde, Onstwedde, Stadskanaal, Nieuw-Buinen,
Nieuw Buinen, Borger en Schoonloo bereikten
we Westerbork waar de eersten de bus weer moesten verlaten.
We waren om 18:50 uur terug in Beilen.
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We hebben droog weer gehad en de meesten, we waren met 51 personen, is deze dag goed
bevallen. De chauffeur heeft ons weer veilig thuisgebracht en we bedanken zowel de leden van de
commissie buitenactiviteiten als de chauffeur, voor deze herfstdagtocht.
J. de Boer
Uitslagen van klaverjassen en jokeren d.d.
d.d 22 november.
Er waren 28 klaverjassers en 13 jokeraars.
Klaverjassen
Naam
1. Jacob Beugel
2. Boukje Klaassens
3. Aaltje Greydanus
4. Hendrik Vierhoven
5. Diny Willems
6. Jaap de Munck
7. Jan Eising
8. Wim Speelman
9. Ben Eising
Poedel
Roelie Briggeman

punten
3803
3796
3733
3693
3660
3536
3489
3453
3408

Jokeren
Naam
1. Jantje Poelman
2. Alie de Jager
3. Geesje Smit
4. Jannie Vos
5. Hennie Oortwijn

Punten
224
285
303
358
385

Poedel
Gré Peereboom

677

2877

Omdat het de laatste keer was dit jaar ging iedereen met een prijsje naar huis.
31 januari hopen we op weer zo'n mooie opkomst. Wij gaan er voor!!!!
De activiteitencommissie

GEPLANDE ACTIVITEITEN
A

Wanneer er niets vermeld staat,
staat zijn de kosten van consumpties voor eigen rekening
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in
Het Karspelhuis, Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
(wijzigingen voorbehouden)
Datum

Aanvangstijd Omschrijving

17-01-2018:

14:00 uur

Nieuwjaarsvisite m.m.v. Hennie Kuijer

39-01-2018:

14:00 uur

Opfrissen verkeersregels i.s.m. Buurtacademie
Annie Londohuis W’bork

31-01-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

07-02-2018:

14:00 uur

Voorlichting over veranderingen in de zorg

14-02-2018:

14:00 uur

Ledenvergadering
Na afloop zal Mariska Petstra ons iets vertellen over haar werk
bij oproepdienst 112
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07-03-2018:

14:00 uur

Voorlichting over het Hospice

12-03-2018:

Rijbewijskeuring in ’t Beurtschip in Smilde. Voor inlichtingen
kunt u telefonisch contact opnemen met:
Dhr. G. ten Cate, 0592-413479

13-03-2018:

Activiteit i.s.m. KBO-PCOB in Smilde

16-03-2018:

Feestavond in zalencentrum Muller met de Stroatklinkers.
(streektaal) In volgende nieuwsbrief meer info.

28-03-2018:

14:00 uur

Bingo

11-04-2018:

13:30 uur

Klaverjassen en jokeren

Wie zich goed voorbereidt, wordt BETER OUD
Ouderen willen graag zo lang mogelijk eigen boontjes doppen. Of het gaat om wonen,
gezondheidszorg of dagelijkse zaken nu en in de toekomst.
Je kunt beter meepraten als je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden.
Senioren van Nu Midden-Drenthe organiseert in 2017 en daarna voorlichtingsbijeenkomsten over
deze onderwerpen.
Heeft u zelf ideeën? Meldt het ons!
De bijeenkomsten worden gespreid over de Gemeente Midden-Drenthe gehouden
We hebben op de agenda nog de onderwerpen:
- Dementie, wat is het en hoe kun je er het best mee omgaan:
Notaris :wie regelt mijn zaken als ik het zelf niet meer kan en wie mag als ik ziek ben
medische beslissingen voor mij nemen?
- Leven met computers als je oud bent en welk gemak kunnen we er van hebben. Tabletzorg
etc.

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.
Bij langdurige ziekte:
Eerste bezoekje een bloemetje, indien mogelijk vaker een bezoekje brengen.
Jubilea:
50-, 60- en 70-jarige huwelijksjubilea een bloemetje
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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.
Heeft u ervaringen, zowel positief als negatief, met betrekking tot de WMO, wilt u deze dan aan
Mieke Sol melden? Mieke maakt deel uit van de WMO-raad en deze raad is gesprekspartner van
de gemeente.
Hospice, wat is dat eigenlijk.
Op 7 maart wordt hierover verteld door een medewerker van Het Hospice in Assen.
In een volgende Nieuwsbrief hierover meer.
Wonen, welzijn en zorg: vooruitzien
Hoe ingewikkeld is het? Welke ontwikkelingen zijn er in de zorg ?
Op de bijeenkomst,7 februari 2018, 14:00 uur in Het Karspelhuis, worden bovenstaande
onderwerpen toegelicht. Het is belangrijk dat mensen goed voorgelicht en voorbereid zijn op dat
waar we mee te maken kunnen krijgen in de toekomst. Men kan dan als het nodig is beter zelf
keuzes maken.
Aanwezigen kunnen hun vragen stellen en er worden presentaties gegeven vanuit Woonservice,
Welzijnswerk Midden-Drenthe en het aandachtsgebied ouderen in de WMOraad.
Veel ouderen hebben vragen over huurhuizen en woningaanpassing en TOOS is aanwezig. TOOS
is een domoticahuisje, waar te zien is hoe eenvoudige hulpmiddelen het dagelijks leven
gemakkelijker kunnen maken. Goedkoop en bereikbaar voor iedereen.
Ook wordt iets verteld over de ervaringen in het Langer Thuushuus, een aangepaste huurwoning
die in Beilen te bezoeken is geweest. Langer thuis wonen staat centraal en huisvesting is daarbij
van groot belang.
Tevens is thuis wonen met hulp van familie, mantelzorg en hulp van huishoudelijk tot verpleging
(soms) mogelijk.
Wat kunnen welzijnswerk en de cliëntadviseur/ouderenadviseur betekenen, want je kunt niet alles
zelf weten.
Senioren van nu, gaan goed voorbereid de toekomst tegemoet.

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Cliëntadviseurs Welzijnswerk Midden-Drenthe komen graag naar u toe!
U kunt ons natuurlijk bellen of 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.
Sinds 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. U kunt de
Cliëntadviseur ondersteuning vragen bij het doen van een aanvraag voor WMO hulp van de
gemeente (zoals huishoudelijke hulp of woningaanpassing of dergelijke).
Of bij een aanvraag voor verzorging thuis of in een verpleeghuis.
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
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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.
Handig
Weet u dat de gemeente Midden-Drenthe
Midden
een app heeft voor afvalwijzer en
omgevingsvergunningen?
Ook kunt u meldingen doen via deze app.
De iOS versie is te downloaden in de App store en de Android versie via Google Play.
U kunt hem downloaden
den door te zoeken op: gemeente Midden-Drenthe.
Midden

Repaircafé Beilen:
Van september t/m juni kunt u hiervoor iedere 2e zaterdag van de maand van 10:00-13:00
10:00
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,
Walstraat Bovensmilde
Repaircafé Westerbork:
rde zaterdag van de maand
Iedere derde
Tijd
: 10:00 – 13:00 uur
Locatie : Annie Londohuis,, Westerbork
Weste
Op deze locaties kunt u ook voor een kopje koffie of een praatje terecht.

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
0900
voor doven en slechthorenden: 0900-8112
0900

0800-7000
0900-0101
0101 2,8 cent p/m, starttarief 9,51 cent.
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Sluitingsdatum kopij
Verschijningsdata Nieuwsbrieven 2018
januari, februari, maart, mei, september en november
Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 januari 2018 inleveren op het adres:
Asserstraat 5C, 9411 LH BEILEN
Per e-mail kan ook: seniorenvannu-middendrenthe@kpnmail.nl

Wanneer u iemand kent, die lid wil 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):

□ Ik/wij machtig(en) Senioren van Nu Midden-Drenthe om de verschuldigde contributie door middel
van automatische incasso van mijn/onze rekening af te schrijven.
□ Ik/wij ontvang(en) graag een nota voor de verschuldigde contributie.
handtekening:

handtekening partner:

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Dit is voor u gemakkelijk en het bespaart
kosten.
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