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 Afdeling Dronten Maart 2021 29e jaargang nr. 2 

 

Van de voorzitter 

De vaste rubriek “van de voorzitter” is voor deze nieuwsbrief, i.v.m. drukke werk-

zaamheden van de voorzitter, geschreven door de secretaris Truus Reinhoudt.  

IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN… 

Een doordeweekse dag, de radio staat tijdens de dagelijkse klusjes zachtjes aan. 

Niet om naar te luisteren maar gewoon voor de “gezelligheid”. Dan wordt mijn aan-

dacht getrokken door een bekende melodie: “Ik zou wel eens willen weten…” 

Jules de Corte… dat is lang geleden! 

Mijn gedachten gaan met me op de loop. Wat zou ik “wel eens willen weten?” 

In de eerste plaats natuurlijk hoelang deze pandemie en alle daarbij behorende be-

perkingen nog gaat duren. Zouden we er dan misschien beter tegen kunnen? 

En ik zou ook wel willen weten wanneer ik aan de beurt zal zijn voor de vaccinaties. 

En... eigenlijk zou ik ook wel eens willen weten hoe die rellen van enkele weken 

geleden zijn begonnen… Verveling??  

En ja, eigenlijk zou ik ook best wel eens willen weten of alle politici in de Tweede 

Kamer, die alles beter lijken te weten dan de ministers, nu echt zo met het land zijn 

begaan. Of is het alleen maar publiciteit met het oog op de verkiezingen?  

En als straks de kerken weer open mogen zijn voor diensten, zouden we dan nog 

wel uit volle borst durven zingen? 

Enne zou er ooit nog eens een Elfstedentocht komen? Het vriest nu al een paar 

dagen, zou het nog kunnen? En... en… en… 

Eindelijk realiseer ik me dat het geen zin heeft tienduizend vragen door mijn hoofd 

te laten gaan. 

Zou ik beter af zijn als ik het antwoord op al die vragen wist? Ik vermoed van niet. 

Het staat immers ook al in de Bijbel, lees er Mattheus 6: 25-34 maar eens op na. 

Dat eindigt met: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag 

van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last”.  

En dat is pas echt goed om te weten! 



 2 

IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN 

Jules de Corte, geboren 29 maart 1924 - overleden 16 februari 1996, schreef on-

derstaande tekst in 1956. 

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog 

Misschien om de sneeuw te vergaren 

Of het dal voor de kou bewaren 

Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog 

Daarom zijn de bergen zo hoog 

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep 

Misschien tot geluk van de vissen 

Die het water zo slecht kunnen missen 

Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep 

Daarom zijn de zeeën zo diep 

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel 

Misschien dat 't een les aan de mens is 

Die hem leert hoe fictief een grens is 

Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel 

Daarom zijn de wolken zo snel 

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe 

Misschien door hun jachten en jagen 

Of misschien door hun tienduizend vragen 

En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe 

Daarom zijn de mensen zo moe... 

Opening jaarvergadering maart 2021 door voorzitter Arie Arkenbout 

Jaarlijks tijdens de ledenmiddag in maart wordt de jaarvergadering gehouden. Deze 

keer heeft het bestuur het besluit genomen om de jaarvergadering schriftelijk te 

houden. De COVID-19 weerhoudt het bestuur om de leden fysiek uit te nodigen. In 

deze nieuwsbrief publiceert het bestuur het jaarverslag en de financiële resultaten 

van jaar 2020. Uw vragen kunt u uiteraard stellen aan het bestuur. De secretaris 

heeft het jaarverslag samengesteld. De penningmeester heeft met zorg de financi-

ele overzichten samengesteld. Dank aan Truus Reinhoudt en Piet Baak.  
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Het bestuur ervaart het jaar 2020 als een abnormaal jaar. Onzekerheid over de ge-

plande ledenmiddagen en leden-dagreis. Het moeilijke besluit nemen wel of niet 

doorgaan. Begrip heeft het bestuur ervaren bij het afzeggen van de verplichtingen. 

Dank aan de leden van de activiteitencommissie voor het extra werk. 

De nieuwsbrief kreeg in 2020 meer kleur en extra kopij. De drukkosten zijn daar-

door hoger als begroot. Verhalen van leden zijn gepubliceerd. De redacteur heeft 

met veel inzet de wens van het bestuur uitgevoerd.   

Het bestuur vindt het contact met de leden belangrijk. Door de corona was fysiek 

huisbezoek niet mogelijk. De contactleden in de wijken onderhielden contact per 

telefoon. Deze aandacht op afstand is zeer gewaardeerd. Dank aan de contactleden 

voor hun inzet.  

In 2020 zijn 16 leden overleden. In gedachten staan we stil bij het overlijden van 

deze leden. Wij bidden om kracht en zegen voor de nabestaanden om het verlies 

van hun geliefde te verwerken. Wij denken aan de levensavond van hen die ons zijn 

ontvallen, maar ook aan onze eigen levensavond, met de volgende woorden vol-

gens een Keltische Zegenbede: 

‘Het zij je gegund in je levensavond te oogsten wat je hebt gezaaid. Dat 

velen mogen putten uit de wijsheid waarin je bent gegroeid. Dat je ouder-

dom je niet bedrukt met angst en zorgen, maar een voorproef is van de 

eeuwige vrijheid die op je wacht’. 

Het ledental van PCOB Dronten is in 2020 gedaald met 26 leden = 5%. Onze vereni-

ging volgt de landelijk trend van een dalend ledental van de seniorenvereniging. De 

gemiddelde leeftijd is ruim 80 jaar.   

PCOB Nieuwegein heeft de noodklok geluid. Nieuwe leden werven. Jonge senioren 

in de leeftijd van 65+. Landelijk en plaatselijk zal dit de opdracht zijn voor de ko-

mende jaren. Het bestuur zal u meenemen met de wervings-initiatieven welke het 

landelijk en plaatselijk bestuur zullen ondernemen. 

De geplande fusie van seniorenvereniging Unie KBO en PCOB zal voorlopig geen 

werkelijkheid worden. Als gevolg daarvan, is door het landelijk bestuur voorgesteld 

om te kiezen voor een lichtere versie. De ledenraad van PCOB heeft hierin toege-

stemd. Unie KBO en PCOB blijven zelfstandig. Plaatselijke samenwerking, zoals in 

Dronten reeds jaren bestaat, blijft doorgaan.  
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Minder leden betekent minder inkomsten uit de contributie van de leden. De kos-

ten verminderen niet.  Het landelijk bestuur heeft besloten, na goedkeuring van de 

ledenraad, de contributie niet te verhogen. Het bestuur van PCOB Dronten zal dit 

voorstel volgen. De consequentie is, dat het bestuur van PCOB Dronten voor de 

volgende jaren keuzes moet maken om de begroting sluitend te houden.  

Dit jaar worden de landelijke ledenraadsverkiezingen gehouden. Als gevolg van een 

daling van het landelijk ledental zal de bezetting van de PCOB-ledenraad vermin-

derd worden. De provincie Flevoland zal na de verkiezingen 2 leden leveren.  

PCOB Dronten en KBO Dronten en onafhankelijk ouderen, samen in de seniorenbe-

hartiging “de Bijenkorf” leveren een belangrijke bijdrage aan de belangenbeharti-

ging voor senioren in de gemeente Dronten. Er wordt intensief samengewerkt met 

de gemeente Dronten, de Meerpaal Welzijn, de zorgverleners. De bereikte resulta-

ten in Dronten, klinken door via de landelijke belangenbehartiging aan de overleg-

tafels in Den Haag. 

Het bestuur (4 leden) is dringend op zoek naar een penningmeester. Ik nodig u uit 

om als lid van PCOB Dronten mee te denken en mee te werken aan de toekomst 

van de seniorenvereniging PCOB Dronten.  

Tijdens mijn speech heb ik de ondersteuners bedankt voor hun inzet. Toch vraag ik 

een extra applaus (figuurlijk) voor deze leden. Het bestuur hoopt dat deze leden in 

Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten hun werkzaamheden ook 2021 kunnen uit-

voeren. Zij zijn het gezicht van PCOB Dronten tijdens het uitvoeren van hun activi-

teit. Nogmaals veel dank.  

Deze jaarvergadering sluit ik af met de hoop, dat het bestuur in 2021 aan de slag 

mag gaan met het organiseren van ontmoetingen voor onze leden. Lange tijd zullen 

wij nog moeten leven met de corona. Als we ons veilig en beschermd voelen kun-

nen we weer ons normale leven oppakken. 

Ik vraag u om de tekst van het volgende lied te zingen en ons met elkaar verbonden 

voelen. 

Lied 909 (uit Liedboek zingen en bidden) “Wat God doet, dat is welgedaan” (de 

melodie kent u).  
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“Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. ‘k Zal aan zijn hand ver-

trouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de 

Heer der Heren, blijft eeuwig wijs regeren’.  

Namens het bestuur, voorzitter Arie Arkenbout 

PCOB-afdeling Dronten jaarverslag over 2020 

PCOB Gemeenschappelijk actief 
De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachte-
goed opkomen voor de positie van senioren in de maatschappij. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein. 
Regiocoördinator van PCOB Flevoland is dhr. J. de Graaf uit Dronten.  
Mevr. Trijnie Bakker en dhr. Arie Arkenbout vertegenwoordigen Flevoland in de 
ledenraad. 
In 2021 zijn er verkiezingen voor een nieuwe ledenraad. 
In de federatie KBO-PCOB blijven beide verenigingen met hun eigen bestuur en 
ledenraad bestaan, inclusief de huidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Dat geldt ook voor de regio en de plaatselijke afdelingsbesturen. Samenwerking op 
plaatselijk niveau wordt positief ondersteund. Het stichten van een plaatselijk KBO-
PCOB-afdeling is niet mogelijk om organisatorische, juridische en financiële 
redenen.  

Ledenadministratie 
Mevr. Meijer–v.d. Belt te Biddinghuizen verzorgt de ledenadministratie van de 
afdeling Dronten.  
De lijst van mutaties wordt 10x per jaar in de nieuwsbrief vermeld.  
Aantal leden op 1 januari 2020: 521 leden.  
Aantal leden op 31 december 2020: 495 leden. Vermindering van 26 leden. 
Het ledenaantal van afdeling Dronten laat sinds enkele jaren een dalende trend 
zien.  

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Voorzitter A. Arkenbout (benoemd 2016). 
Secretaris: G.L. Reinhoudt-Meulenberg (benoemd 2015). 
Penningmeester: P. L. Baak (benoemd 2011), aftredend 2019, naar een opvolger 
wordt gezocht. 
Bestuurslid, contactpersoon Reizen en Vervoer 
mevr. D. Noordermeer (benoemd 2017). 
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Bestuurslid S. Nieuwenhuis, PCOB-vertegenwoordiger in Biddinghuizen is in 2020 
na een korte ziekte overleden. 
Bestuurslid H. Otte, PCOB-vertegenwoordiger in Swifterbant en webbeheerder is in 
2020 naar Steenwijk verhuisd. 

Het bestuur 
* Het bestuur is in 2020 door de coronapandemie slechts een enkele keer fysiek bij 
elkaar geweest. De contacten zijn telefonisch en per mail onderhouden. 
* PCOB Dronten is vertegenwoordigd in de belangengroep Zamen één 

Ledenactiviteiten 
Door de coronapandemie en de daarna door de regering ingestelde lock down zijn 
alleen de ledenmiddagen in de maanden januari en februari doorgegaan. Daarna 
konden er geen ledenmiddagen meer worden georganiseerd. 
* De ledenvergadering van maart 2020 is om dezelfde reden niet doorgegaan. 
* De ledenmiddagen in de dorpen, in februari in Swifterbant in het Pluspunt, en in 
maart in het Koetshuis in Biddinghuizen werden goed bezocht. Dhr. Dirk de Haan 
van het IVN vertelde over de natuur rondom Dronten, Biddinghuizen en 
Swifterbant 
* Het jaarlijkse dagreisje kon niet worden gehouden. 
PCOB leden die lid zijn van de Rabobank hebben ook dit jaar meegedaan aan de 
RABO-clubactie. Er kon alleen digitaal worden gestemd. Het resultaat was € 543,10. 
Dank aan alle leden die op de PCOB een stem hebben uitgebracht.  

Ondersteuners 
Ledenadministrateur:  mevr. H. Meijer-v.d. Belt 
Samensteller Nieuwsbrief/webbeheerder dhr. J. Bax 
Druk Nieuwsbrief:  dhr. P. Meijer 
Verspreiding Nieuwsbrief: dhr. G. Koetsier  
Verspreiding Nieuwsbrief en magazine:  16 personen  
Coördinatie Commissie Lief en Leed:  vacant 
Contactpersoon Lief en Leed: 15 personen (2 wijken zijn vacant) 
Belastingadviseurs PCOB: 4 personen 
Pianobegeleiding ledenmiddagen: ad hoc: dhr. G. Koetsier 
Vervoer ledenmiddagen: contactpersoon mw. D. Noordermeer  
Dag van de Ouderen: organisatie door de Meerpaal-welzijn 

Activiteitencommissie 
De commissie bestaat uit de dames: Dineke Noordermeer, Gré Bennen en Riet 
Langendoen.  De commissie maakt een selectie uit het brede aanbod van sprekers 
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voor ledenmiddagen. Het bestuur maakt de definitieve keuze voor de invulling van 
de ledenmiddagen. 
De commissie had voor de ledenmiddagen 2020-2021 6x een spreker uitgenodigd. 
De Kerstviering was door enkele bestuursleden voorbereid.  

Commissie Lief en Leed 
De dames en heer van de commissie Lief en Leed vervullen een onmisbare functie 
binnen onze afdeling: Omzien naar elkaar is een speerpunt van de PCOB.  Bij ziekte 
wordt een bemoediging in de vorm van een kaart gebracht. Door de pandemie zijn 
er in 2020 weinig tot geen bezoekjes gebracht. Wel is er een aantal keren een 
belrondje gedaan.  
Omdat de Kerstviering niet door kon gaan is er tegelijk met de nieuwsbrief van 
december bij alle PCOB leden een Adventskalender bezorgd. Er zijn, wegens het 
besmettingsgevaar geen aparte attenties bij zieken bezorgd.  
Het werk van de Lief en Leedgroep, dat bijzonder gewaardeerd wordt, is misschien 
wel de kern van onze onderlinge verbondenheid.  
De functie coördinator Lief en Leed is momenteel vacant. Het bestuur neemt zo 
goed mogelijk waar.     
Lief en Leed contactbezoekers bekijken zelf bij wie ze namens de afdeling een 
bezoekje brengen.  
De commissie is voortdurend op zoek naar nieuwe bezoekdames/heren. 

Rijbewijskeuringen 
De keuringen worden verzorgd door Bea Schultze.  
De keuringen worden in het Kerkcentrum Open Hof Dronten gehouden.  Leden van 
de ouderenbonden krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas € 5,- korting. De 
telefoonnummers voor een afspraak worden iedere maand in de Nieuwsbrief 
vermeld. 

Belastingservice KBO-PCOB 
De leden van KBO en PCOB kunnen gebruik maken van de service om het 
belastingopgave formulier in te laten vullen. De vrijwillige belastinginvullers 
worden ieder jaar bijgeschoold. De belastingservice is gratis.  
(In 2021 moet de belastingservice door de coronapandemie anders worden 
georganiseerd. Zie de berichtgeving in de Nieuwsbrieven.) 
Het team van PCOB-belastingadviseurs bestaat uit 4 vrijwilligers. Coördinator van 
de gezamenlijke KBO-PCOB belastinginvullers is de heer J. Foppes.    
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Nieuwsbrief & KBO-PCOB Magazine 
De nieuwsbrief is voor velen het eerste en enige contact met onze afdeling. De 
nieuwsbrief moet dan ook een mix zijn van informatieve en uitnodigende artikelen. 
De nieuwsbrief verschijnt 10x per jaar. Velen spannen zich maandelijks in voor de 
vervaardiging en verspreiding. Het bestuur is trots op dit team van bezorgers.  
Er zijn momenteel voldoende magazine bezorgers beschikbaar. 
Door de coronacrisis kon Marionreizen dit jaar geen dagtochten organiseren en dus 
ook geen advertenties plaatsen. Het bestuur hoopt, zodra het mogelijk is, op een 
nieuwe start van deze advertentiepagina. 

De plannen voor 2021 
Ledenbijeenkomst: Afhankelijk van het verloop van de coronapandemie en de 
vaccinaties, hoopt het bestuur in september 2021 de ledenbijeenkomsten te 
kunnen hervatten.  
De inhoud van de ledenbijeenkomsten blijft zoals enkele jaren geleden is ingezet: 
Het aanbieden van een divers programma. 

Het bestuur hoop van harte dat er, ingaande het seizoen 2021-2022, een 
hernieuwde start kan worden gemaakt en ziet er naar uit u dan te kunnen 
ontmoeten. 

Financieel verslag  

Jaarrekening 2020 

Aangezien het jaar 2020 gekenmerkt werd door de corona pandemie zijn heel veel 

activiteiten niet doorgegaan.  Daardoor zijn er cijfermatig nogal wat afwijkingen ten 

opzichte van de begroting. 

Het afgelopen jaar hebben we financieel afgesloten met een overschot van € 523. 

De ontvangsten waren bijna € 1.800 lager dan begroot. Door het niet doorgaan van 

ledenmiddagen zijn de bijdrage in de kosten ook lager dan begroot (€ 1.200) en er 

is geen advertentie opbrengst € 600. 

De uitgaven waren lager dan begroot (- € 2.800).   De kosten van de ledenmiddagen 

bedroegen € 960 (begroot € 3.100); de kosten voor de Kerstviering waren € 800 

lager dan begroot; daar tegenover waren de kosten voor de Nieuwsbrieven € 300 

hoger uit dan begroot.  

Begroting 2021 

Ook nu zijn er veel onzekerheden als gevolg van de corona. In deze begroting is 

ervan uitgegaan dat er vanaf september 2021 weer ledenmiddagen georganiseerd 

kunnen worden. De begroting voor 2021 sluit met een tekort van € 618. 
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Voor wat betreft de contributie voor dit jaar 2021 stelt het bestuur voor om deze 

niet te verhogen, maar op hetzelfde niveau van 2019 en 2020 te handhaven. 

De afdracht aan PCOB Utrecht voor 2021 blijft ten opzichte van 2019 en 2020 on-

gewijzigd. 

Het tekort wordt vooral veroorzaakt door het teruglopen van het aantal leden. 

In 2020 zijn we 40 leden kwijtgeraakt en hebben we slechts 14 nieuwe leden erbij 

gekregen. Als we met z’n allen ons best doen om nieuwe leden te werven, dan zal 

het tekort op onze begroting snel zijn weggewerkt.  

Contributie BETALING 

De leden welke een incasso-machtiging hebben afgegeven hoeven niets extra te 

doen. De incasso zal in de loop van de maand maart 2021 plaatsvinden. Als om-

schrijving ziet u dan het aan onze afdeling toegekende nummer nl.:  

INCASSANT-ID: NL70ZZZ404781118252 

Kenmerk van de machtiging: uw lidnummer bij de PCOB 

De leden die GEEN machtiging hebben afgegeven verzoek ik hun contributie zo 

spoedig mogelijk te voldoen en erop te letten dat het juiste bedrag wordt overge-

maakt. 

Contributie bedraagt voor een individueel lid € 30 en voor een leefverband € 51,50 

Toelichting begroting 2021 

Contributies; uitgangspunt is het ledenbestand per 1 januari 2021 

Individueel 201 30,00 6.030 

Leefverband 147 51,50 7.571 

Totaal aantal leden = 495 
  

€ 13.601 
    

In 2019 en in 2020 bedroeg de contributie eveneens resp. 30,-- en 51,50     

Afdracht aan PCOB Utrecht in 2021 

Individueel 201 21,50 4.322 

Leefverband 147 38,50 5.660    
€ 9.981 

In 2019 en in 2020 was de afdracht ook al 21,50 en 38,50. 
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Ledenstand  Aantal leden naar leeftijd 

Op 1 januari 2020 521 Jonger dan 60 jaar 1 

Overleden in 2020 16 60 t/m 64 jaar 1 

Bedankt in 2020 17 65 t/m 69 jaar 15 

Verhuisd buiten de regio in 2020 7 70 t/m 74 jaar 60 

Nieuwe leden 2020 14 75 t/m 79 jaar 139 

Totaal op 31 december 2020 495 80 t/m 84 jaar 142 

  85 t/m 89 jaar 95 

  90 t/m 94 jaar 33 

  95 t/m 99 jaar 7 

  100 jaar en ouder 2 

  Totaal 495 

201 individuele leden en 147 samenlevingsverbanden.  
Gemiddelde leeftijd van het ledenbestand is 80,7 jaar.  

Balans per 31 december 2020 

 2020 2019 

ACTIVA   

Vaste activa (4 laptops) 900,00 1.200,00 

Rabobank, Rekening -courant 713,17 177,55 

Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 5.631,88 2.931,09 

Kas 56,10 68,00 

Nog te ontvangen vorderingen   0,00 600,00 

Totaal activa € 7.301,15 € 4.976,64 

PASSIVA   

Vooruit ontvangen contributie 0,00 0,00 

Nog te betalen kosten 1.687,27 0,00 

Resultaat lopend jaar 523,00 -579,00 

Saldo Lief & Leed 265,25 351,01 

Bestemmingsreserve 1.840,65 1.640,65 

SALDO ultimo 2020/2019 2.984,98 3.563,98 

Totaal passiva € 7.301,15 € 4.976,64 
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Toelichting Balans per 31 december 2020 

Nog te betalen kosten   

Bankkosten RABO, december 2020 12,93  
Drukkosten nieuwsbrieven, mei t/m december 2020 1.674,34  
Totaal per 31 december 2020 Nog te betalen   € 1.687,27  

 

Overzicht Lief & Leed     
Saldo per 1 januari 
2020 

351,01 
Uitgaven aan kaarten,  

Collectes 1x 49,40 bloemen, plantjes en  
Vrijwillige bijdragen 9x 162,5 overige attenties. 297,66 

 
 Saldo 31 december 2020 265,25 

Totaal € 562,91   € 562,91 

      

 

Saldo 
1 1-2020 

onttrek- 
kingen 

toevoe- 
gingen 

Saldo 
31-12-2020 

Algemene res. (b.v. ju-
bilea) 1.100,00 0,00 200,00 1.300,00 

Res. inzake contrib. 150,00 0,00 0,00 150,00 

positief saldo reisjes  390,65 0,00 0,00 390,65 

Totaal    € 1.640,65  € 0,00 € 200,00 € 1.840,65 

     
SALDO ultimo 
2020/2019      

Saldo 31-12-2019    3.563,98 

Af: Nadelig saldo 2019    -579,00 

Saldo 31-12-2020     € 2.984,98  
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Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 
 

Werkelijk Begroting Werke-
lijk 

Begroting 

 
2020 2020 2019 2021 

BATEN 
    

Contributies 14.256 14.270 15.064 13.601 
RABO Clubkas Aktie + Giften  543 600 633 500 
Subsidie Gemeente Dronten 400 350 354 400 
Bijdrage kosten ledenmid. 683 1.800 1.779 700 
Rente spaarrekening 1 0 1 0 
Advertentie opbrengsten 0 600 600 0 

Totaal baten  €   15.882   €   17.620   € 18.431   €   15.201       

LASTEN 
    

Afdracht PCOB UTRECHT 10.441 10.482 11.002 9.981 
Sprekerskosten Ledenmiddagen 204 700 743 250 
Consumpties Ledenmiddagen 519 1.500 1.482 500 
Zaalhuur/beamer/microfoon 240 900 900 300 
Kosten Kerstmiddag 365 1.150 1.150 1.000 
Kosten Nieuwsbrieven 2.411 2.100 2.163 2.400 
Kosten Jaarverslag 155 200 309 200 
Bestuurskosten 322 250 250 300 
Jub.kosten/Bestemmingsreserve 200 200 200 200 
Kosten Vrijwilligers 20 200 223 200 
Afschrijvingskosten 4 laptops 300 300 303 300 
Kosten banken 182 200 179 200 
Diverse kosten 0 0 106 0 

Totaal lasten  €   15.359   €   18.182   € 19.010   €   15.831  

Saldo baten -/- lasten  €       523   €      -562   €    -579   €       -630  

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 01-01-2021 t/m 15-02-2021 
Overleden 
15-11-2020 mw. J. Dekker-Glas, De Dukdalf 79, 8251 GE Dronten 
02-01-2021 dhr. M. Bouw, Voorhaven 2, 8256 CX Biddinghuizen 
18-01-2021 dhr. P.C. Boone, De Morgen 42, 8252 JD Dronten 
20-01-2021 dhr. P. van der Vliet, De Dukdalf 85, 8251 GE Dronten 
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23-01-2021 dhr. G. Stukje, De Ketting 9, 8251 LD Dronten 
05-02-2021 mw. G.M. de Dood-Hetebrij, De Regenboog 315, 8254 AD Dronten 
Bedankt 
dhr. D.P. Schipper, Eurosingel 110, 8253 ED Dronten 

mw. M. van Leeuwen-Verbruggen, Eurosingel 29, 8253 GA Dronten 
Nieuwe leden per 01-01-2021 
dhr. A. Willems en mevr. J. Willems-Hutten, Eurosingel 6, 8253 EB Dronten  
dhr. P. Brouwer, Het Rijpaard 26, 8252 EV Dronten 
mw. A.J.P.  Kroon, Het Dagwerk 20, 8252 KD Dronten 
Verhuisd 
dhr. H. Bouwman en mevr. Bouwman-Driezen, De Regenboog 315, naar Peseta 
10, 8253 ES Dronten. 

De PCOB-website is vernieuwd! 

De website van PCOB is vernieuwd. De PCOB-website is met minder pagina's over-

zichtelijker geworden. Zaken die de vereniging PCOB en de afdelingen aangaan heb-

ben een plek gekregen op de site. 

Uw afdelingspagina instellen 

Afdelingen kunnen de afdelingspagina gebruiken voor nieuws en activiteiten. U 

kunt als lid van een afdeling uw afdelingspagina als homepage instellen. 

Hoe u dat doet? 

• Ga naar de website www.pcob.nl 

• Zoek de afdeling Dronten op 

• Achter Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling” klikt u op de 
knop Activeren. 

• Dubbelklik linksboven op het PCOB-logo. U bent nu op de homepagina 
met een Drontense header. 

NB1: Als u heeft ingesteld in uw browser dat cookies niet opgeslagen mogen wor-

den, of als u de cookies verwijdert, dan werkt het niet (meer). 

NB2: Als u meerdere browsers gebruikt dan moet u dit voor elke browser uitvoeren. 

http://www.pcob.nl/
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Kruiswoordpuzzel 

 

HORIZONTAAL  

1 transparant blad - 5 citroengras - 9 dicht - 10 in orde - 11 papegaai - 12 

scheersteen - 13 sprookjesbeest - 14 persfotobureau - 16 getijde - 18 gedroogde 

vrucht - 20 persoonlijk vnw. - 21 weg met bomen - 22 wisselborgtocht - 23 misluk-

king - 26 vis - 28 heildronk - 31 uitstekend strookje -  

32 Bijbelse vrouw - 33 mannelijk dier - 34 deel v.e. fiets - 36 bovenste dakrand - 38 

dansontwerper.  
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VERTICAAL  

1 opgetaste hoop - 2 dierenverblijf - 3 tijdperk - 4 printerinkt - 5 vierdeursauto - 6 

getroffen - 7 jaartelling - 8 gereedschap - 15 tegenspoed - 17 genoeg! - 18 zang-

vogel - 19 maispannenkoek  

20 ongezuurd brood - 24 cosmetisch product - 25 zoutmeer - 26 pleisterkalk - 27 

rivier in Spanje - 29 zeezoogdier - 30 gedroogd veen - 35 bijwoord - 37 olympisch 

record. 
 
Breng de letters uit de gelijkgenummerde 
hokjes over naar de hokjes hiernaast. Dit is 
de oplossing. 

In de vorige nieuwsbrief leest u hoe u mee kunt doen met deze puzzel. 

© Puzzelbureau Creataal, Schijndel 

Rijbewijskeuring 

Op dit moment heeft het CBR zijn achterstand weggewerkt!! Er is nieuwe appara-

tuur aangeschaft!  Dit betekent voor u dat u wordt geadviseerd niet eerder dan 4 

maanden voordat uw rijbewijs vervalt, te starten met het invullen van uw Gezond-

heidsverklaring. Deze Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de gemeente. U kunt 

dit ook invullen via mijn.cbr.nl. U logt in via uw DigiD en u betaalt via Ideal. Indien 

u de Gezondheidsverklaring via het internet invult krijgt u in ditzelfde programma 

uw Keuringsverslag (even goed kijken) en u moet dit dan uitprinten en meenemen 

naar de keuring. Het Keuringsverslag wordt uitsluitend door de keuringsarts inge-

vuld!!  De eerstvolgende keuringen zijn op: 

10 maart, 23 maart, 14 april, 12 mei en 25 mei. (27 april is Koningsdag deze ver-

valt.) Voor informatie of een afspraak belt u 06-20670105 of 06-10329560 op werk-

dagen tot 17.00u.   
Met vriendelijke groet, 

Bea Schultze 

06-10329560 / 06-20670105 

www.rijbewijs-keuring.com 

 
  

http://www.rijbewijs-keuring.com/


  

COLOFON 

Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831 

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl 

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant 

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl 

Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405 

E: baakvantoor@gmail.com 

Bank: NL74RABO0348168098 

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten 

Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925 

Voor vervoer 

Lid Swb: Vacant 

Lid Bdh: Vacant 

Rijbewijskeuring: Mw. Bea Schultze, T: 06-10329560 

E: www.rijbewijs-keuring.com 

Belastingadviseurs: Distr. Maandblad en Nieuwsbrief: 

Hr. S. Burgstra, T: 313667 Dhr. G. Koetsier 

Hr. M. den Braber, T: 321929 Eurosingel 200 

Hr. Y. Hoekstra, T: 313028 T: 337175 

Hr. J. Langendoen, T: 321550 E: gkoetsier@solcon.nl 

Hr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon 

Ledenadministratie: 

Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com 

Commissie Lief en Leed: 

Vacant 

Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431 

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand. 
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