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 Afdeling Dronten Maart 2022 30e jaargang nr. 2 

 

Van de voorzitter 

Lichtpuntjes 

Tijdens de persconferentie op 25 januari jl. zijn de maatregelen vanwege het co-

ronavirus versoepeld. Men is gaan inzien dat de samenleving de maatregelen niet 

meer accepteert. Dinsdag 15 februari jl. is de eerste ledenmiddag van 2022 ge-

houden in Kerkcentrum de Ark in Dronten. Nog onzeker is wanneer de grote zaal 

in het kerkcentrum Open hof gebruikt kan worden, zodat PCOB u kan ontvangen 

in de vertrouwde locatie. Op dinsdag 15 maart a.s. wordt de jaarvergadering ge-

houden. Deze ledenmiddag wordt wederom in Kerkcentrum de Ark gehouden. De 

middag wordt op gezellige wijze afgesloten.  

In de nieuwsbrief leest u het financiële overzicht over het jaar 2021. Tijdens de 

ALV zal de penningmeester nader uitleg geven over het reilen en zeilen van PCOB 

Dronten. Ook leest u het jaarverslag 2021. Voor het bestuur is het jaar 2021 een 

moeilijk jaar geweest. U steunt het bestuur door de ALV te bezoeken. Het bestuur 

wilt u meenemen naar de toekomst van de seniorenvereniging. 

In de nieuwsbrief van januari/februari jl. is geschreven over “lichtpuntjes” zoeken. 

Hierbij 10 tips op weg naar hoop en zegen in 2022.  

Deze tips zijn opgeschreven door Leo Fijen. Leo is journalist bij de omroep KRO-

NCRV. Hij verzorgt vrij regelmatig tv-programma’s met een geestelijke inhoud.  

1: Maak het stil in jezelf. Want de stilte van de lockdown mag dan confronterend 

zijn geweest, die stilte was ook verkwikkend. Geen lawaai, niet te veel auto’s, nau-

welijks vliegtuigen. Alles viel stil. Probeer die stilte opnieuw te verwerven in je 

leven. Maak het elke dag stil in je hart. Dan kun je beter jezelf, de ander en God 

horen.  

2: Breng structuur aan in je dag. Maak een dagprogramma, ook als je al wat ouder 

bent en in je eentje woont. Neem je iedere dag een aantal dingen voor zodat je 

dag vaste afspraken met jezelf bevat en daardoor meer voor je betekent. 
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3: Sluit vrede met jezelf en je naaste. Maak goed wat je kunt helen in relatie tot 

je naaste. Morgen kan het voorbij zijn, zo heeft de crisis geleerd. Wordt vrij in je 

hart, verzoen je met degene die het je moeilijk maakt. Daar wordt de ander geluk-

kiger van en jij zelf rijker. 

4: Schrijf elke dag op wat er gebeurt in je leven. Dan zie je beter waar je dankbaar 

voor kunt zijn. Schrijf om te kunnen danken, ook als er veel tegenspoed is. Ga op 

zoek naar het licht in je leven.  

5: Ontmoeten. Is sinds de crisis nooit meer van zelfsprekend. Dat je weer samen 

mag komen, is een groot geschenk. Vier de ontmoeting, ook als je je huis niet uit 

kunt. Met een kaartje of met een telefoontje. Iedere dag, dat is deel van je pro-

gramma. Dan sticht je gemeenschap en word je gelukkig. 

6: Jezelf kleiner maken. Zodat de ander (Jezus bijvoorbeeld) dichterbij kan komen. 

Kijk naar het levensverhaal van Jozef en Maria. Zij hebben hun leven/lot uit han-

den gegeven en kwam daardoor dichterbij de schepper. 

7: Laat je helen door de schepping. Ga wandelen. Ervaar dat alles in je leven lich-

ter wordt in de natuur. Als je niet naar buiten kunt, verzorg dan elke dag je lieve-

lingsplant. 

8: Zing iedere dag een lied dat je dierbaar is. Door te zingen ben je verbonden 

met anderen en haal je in wat zo lang in de kerk niet kon.  

9: Bid 3 keer op een dag, in de ochtend, in de middag, voor het slapen. Dat geeft 

structuur en verbind je met je naasten en met God. 

10: Als je zo probeert te leven, ben je nooit meer eenzaam. Maar samen met je 

naaste en met God. Dan wordt het een jaar vol van hoop!  

“Lichtpuntje van” Toon Hermans.  

Vandaag is de dag, hij komt maar één keer. Morgen, dan is het vandaag al niet 

meer. Niet zeuren, geniet van het leven, het mag! Maar doe het vandaag, want 

vandaag is de dag.  

KBO-PCOB belangenbehartiging 

Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen. 

De gezamenlijke ouderenorganisaties vinden dat de nieuwe regeringscoalitie geen 

oog heeft voor de inkomenspositie van de ouderen. De verontwaardiging is groot 

nu wordt voorgesteld om de koppeling tussen minimumloon en AOW los te laten. 

Daarvoor in de plaats komt een hogere ouderenkorting. Uit berekeningen blijkt 

dat ouderen met AOW en een klein pensioen daar niets aan hebben. De 
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aanvullende pensioenen zijn intussen jarenlang niet geïndexeerd met de koop-

krachtontwikkeling. De achterstand is momenteel 20%. Iedereen in Nederland 

voelt, door de prijsverhogingen, de pijn in de portemonnee. De ouderenbonden, 

waaronder ook KBO-PCOB, hebben een krachtig protest laten horen in politiek 

Den Haag. U merkt, middels uw lidmaatschap van KBO-PCOB, heeft uw stem in-

vloed op het beleid. De politiek moet rekening houden met de ouderen. Het is tijd 

voor integraal ouderenbeleid voor de groeiende groep senioren in ons land. Het 

ouderenbeleid moet met elkaar afgestemd worden op het gebied van inkomen, 

wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving. 

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering, gehouden op dinsdag 8 februari 
2022. Aanvang 13.30 uur, sluiting 16.00 uur. 

* Dhr. Jaap Oosterveld, Provinciaal coördinator is bij deze vergadering aanwezig. 
* De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gebed. 
* De agenda wordt vastgesteld en de notulen van de vorige vergadering worden 
doorgenomen. 
Er zijn geen vragen over de binnengekomen post. 
* Er zijn geen bijzonderheden betreffende de financiën. De incasso’s voor de 
jaarcontributie worden in maart verzonden.  
* Er wordt contact opgenomen met Marionreizen over de advertentie-
mogelijkheden. 
* 15 februari: De ledenmiddag wordt gehouden in De Ark.  
Spreker is mevrouw Mechteld Jansen uit Swifterbant. Schrijfster Eva Vriend heeft 
zich afgemeld. 
* De wijziging wordt via de mail doorgegeven aan de leden.  Het is jammer dat we 
hiermee maar een deel van de leden bereiken. 
Oproep: heeft u uw mailadres nog niet doorgegeven, stuur dan een mail naar de 
secretaris! 
* 15 maart: Algemene ledenvergadering in de Ark. Alle vergaderstukken worden 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Na de pauze van de vergadering wordt een 
ontspannen programma aangeboden. Hoe het er uit ziet, hangt nog af van de 
mogelijkheden in de Ark. 
* Ledenbijeenkomst 19 april: 
Er wordt gezocht naar een vrolijke muzikale invulling van de laatste ledenmiddag. 
De locatie wordt later bekend gemaakt. 
* Ledenadministratie: Mevr. Meijer wil deze taak neerleggen. Gelukkig is er 
iemand die deze taak wil overwegen. Arkenbout neemt contact met hem op. 
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* Reisje op 3 mei. Het reisje gaat door, tenzij Covid 19 roet in het eten gooit. 
Meer info in de volgende nieuwsbrief. 
* Rijbewijskeuringen: met ingang van deze nieuwsbrief worden iedere maand de 
telefoonnummers van de keuringsinstanties gepubliceerd.  
* Volgende vergadering: De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 8 
maart. 

Jaap Oosterveld krijgt het woord en vertelt over de invulling van zijn taak als 
provinciaal coördinator. 
Hij benoemt o.a. de volgende aandachtspunten: 
* Alle afdelingen hebben te maken met een dalend ledenaantal en moeilijk te 
vervullen vacatures voor bestuursleden. 
* Belangenbehartiging voor jonge senioren ligt op een ander vlak dan 
belangenbehartiging voor de huidige senioren. 
* Samenwerking met KBO is noodzakelijk, maar door organisatorische en 
financiële “afspraken” nog steeds moeilijk van de grond te krijgen. 
Plaatselijk zou meer afstemming op elkaars activiteiten al een stap vooruit zijn. 
* Landelijk worden inspiratiedagen georganiseerd om ideeën op te doen voor de 
toekomst. 
De eerstvolgende is op 17 maart in Almere Haven. 
Truus Reinhoudt 

AGENDA 

Algemene ledenvergadering PCOB afdeling Dronten 

dinsdag 15 maart 2022, 14.00 uur in de Ark te Dronten 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2021 

4. Financiën 

* Jaarverslag 2021 van de penningmeester  

* Begroting 2022 

* Verslag kascontrolecommissie. Deze bestaat uit de heren Goverse en Olde. 

5. Bestuur: vacatures: Algemeen bestuurslid en penningmeester  

Ook wordt uitgekeken naar vertegenwoordigers voor Swifterbant 

6. Reisje: Als datum is 3 mei vastgesteld. Nadere informatie volgt. 

7. Rondvraag 
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8. Sluiting 

PAUZE 

Het programma na de pauze is afhankelijk van de mogelijkheden in De Ark maar 

heeft in ieder geval een ontspannen karakter. Laat u dus verrassen! 

PCOB-afdeling Dronten jaarverslag over 2021 

PCOB Gemeenschappelijk actief 
De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke 
gedachtegoed opkomen voor de positie van senioren in de maatschappij. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein. 
Regiocoördinator van PCOB Flevoland is dhr. Jaap Oosterveld uit Dronten.  
Mevr. Tineke Bij de Vaate (Creil) en dhr. Arie Arkenbout vertegenwoordigen 
Flevoland in de ledenraad. 
Beide zijn in 2021 in de ledenraad gekozen. 
In de federatie KBO-PCOB blijven beide verenigingen met hun eigen bestuur en 
ledenraad bestaan, inclusief de huidige bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden. Dat geldt ook voor de regio en de plaatselijke afdelingsbesturen. Samen-
werking op plaatselijk niveau wordt positief ondersteund. Het stichten van een 
plaatselijk KBO-PCOB-afdeling is niet mogelijk om organisatorische, juridische en 
financiële redenen.  
In 2021 bestond de afdeling Dronten 35 jaar. 

Ledenadministratie 
Mevr. Meijer–v.d. Belt te Biddinghuizen verzorgt de ledenadministratie van de 
afdeling Dronten. 
Mevr. Meijer wil in 2022 deze taak neerleggen. Er wordt een vervanger gezocht.  
De lijst van mutaties wordt 10x per jaar in de nieuwsbrief vermeld.  
Aantal leden op 1 januari 2021: 495 leden.  
Aantal leden op 31 december 2021: 460 leden. Vermindering van 35 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.  
Zo lang het nodig is blijft Baak de taken van penningmeester uitvoeren. 
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Bestuurslid, contactpersoon Reizen en Vervoer: mevr. D. Noordermeer, 
(benoemd 2017)  
Er wordt uitgekeken naar nieuwe bestuursleden, met name wordt een 
vertegenwoordiger voor Swifterbant en Biddinghuizen gezocht. 

Het bestuur 
*Het bestuur is in 2021 door de coronapandemie slechts 5 keer fysiek bij elkaar 
geweest. 
Bestuurszaken zijn telefonisch en per mail besproken. 
* PCOB Dronten is vertegenwoordigd in de belangengroep Zamen één, de 
Bijenkorf (belangenbehartiger van alle senioren in Dronten) en in de Adviesraad 
sociaal domein (ASD) van de gemeente Dronten. 

Ledenactiviteiten 
Door de coronapandemie en de door de regering ingestelde lockdowns zijn alleen 
de ledenmiddagen in oktober en november 2021 doorgegaan. Hiervoor en daarna 
konden er geen ledenmiddagen worden georganiseerd. 
* De ledenvergadering van maart 2021 is om dezelfde reden niet doorgegaan. 
De jaarstukken zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief en leden konden daarop 
reageren. 
* Ook de ledenmiddagen in Swifterbant en Biddinghuizen moesten worden 
afgelast. 
* Het jaarlijkse dagreisje kon eveneens 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 € 
547,46   Dank aan alle leden die een stem op de PCOB hebben uitgebracht! 

Ondersteuners 
Ledenadministrateur:  mevr. H. Meijer-v.d. Belt 
Samensteller Nieuwsbrief en webbeheerder: dhr. J. Bax 
Druk Nieuwsbrief:  dhr. P. Meijer 
Verspreiding Nieuwsbrief: dhr. G. Koetsier 
Bezorgers Nieuwsbrief KBO-PCOB-magazine: 16 personen 
Coördinatie Commissie Lief en Leed:  vacant 
Contactpersoon Lief en Leed: 10 personen  
    (Er zijn 18 wijken en 10 bezoekers, 8 vacatures) 
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 
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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 voor 
ledenmiddagen.  Het bestuur maakt de definitieve keuze voor de invulling van de 
ledenmiddagen. 
De commissie had voor de ledenmiddagen 2021-2022 6x een spreker uitgenodigd. 
De Kerstviering was door enkele bestuursleden voorbereid, maar kon ook in 2021 
vanwege de pandemie niet doorgaan  

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 2021 weinig tot geen bezoekjes gebracht. Wel is er een aantal 
keren een belrondje gedaan.  
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: 
In 2021 is Mevr. Schulze gestopt met het regelen van de rijbewijskeuringen. 
PCOB leden kunnen nu terecht bij andere instanties zoals Regelzorg. 

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 moest de belastingservice door de coronapandemie anders worden 
georganiseerd, maar alle aanvragen konden worden afgewerkt. 
Het team van PCOB-belastingadviseurs bestaat uit 4 vrijwilligers. Coördinator van 
de gezamenlijke KBO-PCOB belastinginvullers is de heer J. Foppes.    

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 
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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 medewerkers.  
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 het seizoen 2021-2022 
* Ledenbijeenkomst: Afhankelijk van het verloop van de coronapandemie en de 
vaccinaties, hoopt het bestuur in het seizoen 2021-2022 een aantal ledenbijeen-
komsten te kunnen organiseren. 
Na de start in oktober en november moest de kerstviering en de bijeenkomst van 
januari worden afgezegd. Gehoopt wordt op een herstart in februari.  
Voor het seizoen 2021-2022 is Open Hof niet meer beschikbaar.  (Open Hof is een 
vaccinatielocatie geworden.) Dit is een onverwacht probleem waarvoor een 
oplossing gezocht wordt. 

De inhoud van de ledenbijeenkomsten blijft zoals enkele jaren geleden is ingezet: 
Het aanbieden van een divers programma. De ontmoeting staat tijdens de 
bijeenkomsten centraal. 

Het bestuur hoopt van harte dat er in de loop van het seizoen 2021-2022, een 
hernieuwde start kan worden gemaakt en ziet er naar uit u dan te kunnen 
ontmoeten. 
Truus Reinhoudt, secr. 

Financieel verslag  

JAARREKENING 2021 

Aangezien het jaar 2021 ook gekenmerkt werd door de coronapandemie zijn heel 

veel activiteiten niet doorgegaan. Slechts 2 ledenmiddagen konden doorgaan.  

Daardoor zijn er cijfermatig nogal wat afwijkingen ten opzichte van de begroting. 

Het afgelopen jaar hebben we financieel afgesloten met een overschot van € 724. 

De ontvangsten waren ongeveer € 750 lager dan begroot. Door het niet doorgaan 

van de meeste ledenmiddagen is de bijdrage in de kosten ook lager dan begroot 

(€ 450). 

Het aantal leden is verminderd met 35, daardoor is de contributie opbrengst ook 

achter gebleven t.o.v. de begroting  
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De uitgaven waren lager dan begroot (- € 2.100). De kosten van de ledenmiddagen 

bedroegen € 810 (begroot € 1.050); de Kerstviering is helaas niet doorgegaan, 

hiervoor was € 1.000 begroot; de kosten voor de Nieuwsbrieven waren € 400 lager 

dan begroot.  

BEGROTING 2022 

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

ervan uitgegaan dat er vanaf februari 2022 weer ledenmiddagen georganiseerd 

kunnen worden. 

De begroting voor 2022 sluit met een tekort van € 338. 

Voor wat betreft de contributie voor dit jaar 2022 stelt het bestuur voor om deze 

niet te verhogen, maar op hetzelfde niveau van vorige jaren te handhaven. 

De afdracht aan PCOB Nieuwegein voor 2022 blijft ten opzichte van 2020 en 2021 

ongewijzigd. 

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

In 2021 zijn we 43 leden kwijtgeraakt en hebben we slechts 8 nieuwe leden erbij 

gekregen. 

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

op de 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 2022 plaatsvinden. 

Als omschrijving 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 
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JAARREKENING 2021 en BEGROTING 2022 
 

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting  
2021 2021 2020 2022 

BATEN 
    

Contributies 13.235 13.601 14.256 12.636 

RABO Clubkas Aktie + Giften  547 500 543 500 

Subsidie Gemeente Dronten 400 400 400 400 

Bijdrage kosten ledenmiddagen 252 700 683 500 

Rente spaarrekening 1 0 1 0 

Advertentie opbrengsten 0 0 0 0 

Totaal baten € 14.435 € 15.201 € 15.882 € 14.036 

     
LASTEN 

    

Afdracht KBO / PCOB  9.880 9.981 10.441 9.274 

Sprekerskosten Ledenmiddagen 311 250 204 300 

Consumpties Ledenmiddagen 210 500 519 300 

Zaalhuur/beamer/microfoon  290 300 240 300 

Kosten Kerstmiddag 0 1.000 365 1.000 

Kosten Nieuwsbrieven 2.000 2.400 2.411 2.100 

Kosten Jaarverslag 81 200 155 100 

Bestuurskosten 190 300 322 200 

Jub.kosten / Bestemmingsreserve 200 200 200 200 

Kosten vrijwilligers 69 200 20 100 

Afschrijvingskosten 4 laptops 300 300 300 300 

Kosten banken 180 200 182 200 

Diverse kosten 0 0 0 0 

Totaal lasten € 13.711 € 15.831 € 15.359 € 14.374 

Saldo baten -/- lasten € 724 -€ 630 € 523 -€ 338 

Toelichting Begroting 2022 

Contributies; uitgangspunt is het ledenbestand per 1 januari 2022 

Individueel 186 30,00 5.580 

Leefverband 137 51,50 7.056 

Totaal aantal leden = 460 
  

€ 12.636 
    

Vanaf 2019 is de contributie ongewijzigd gebleven. 
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Afdracht aan KBO / PCOB in 2022 
   

Individueel 186 21,50 3.999 

Leefverband 137 38,50 5.275 
   

€ 9.274 

Vanaf 2019 is de afdracht ongewijzigd gebleven. 
  

Ledenstand 

 
Aantal leden 
naar leeftijd 

Op 1 januari 2021 495 jonger dan 60 jaar 1 

Overleden in 2021 -22 60 t/m 64 jaar 1 

Bedankt in 2021 -15 65 t/m 69 jaar 9 

Verhuisd buiten de regio in 2021 -6 70 t/m 74 jaar 54 

Nieuwe leden 2021 8 75 t/m 79 jaar 126 

Totaal op 31 december 2021 460 80 t/m 84 jaar 131 

  85 t/m 89 jaar 95 

  90 t/m 94 jaar 37 

  95 t/m 99 jaar 5 

  100 jaar en ouder 1 

  Totaal  460 

186 individuele leden en 137 samenlevingsverbanden.   

Gemiddelde leeftijd van het ledenbestand is 81,1 jaar.   

Balans per 31 december 2021 

  2021 2020 

ACTIVA   

Vaste activa (4 laptops) 600,00 900,00 

Rabobank, Rekening -courant 130,25 713,17 

Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 5.782,65 5.631,88 

Kas 39,30 56,10 

Nog te ontvangen vorderingen   0,00 0,00 

Totaal activa € 6.552,20 € 7.301,15 
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PASSIVA   

Vooruit ontvangen contributie 0,00 0,00 

Nog te betalen kosten 13,45 1.687,27 

Resultaat lopend jaar 723,94 523,00 

Saldo Lief & Leed 266,18 265,25 

Bestemmingsreserve 2.040,65 1.840,65 

SALDO ultimo 2021 / 2020 3.507,98 2.984,98 

Totaal passiva € 6.552,20 € 7.301,15 

Toelichting Balans per 31 december 2021 

Nog te betalen kosten     

Bankkosten RABO, december 2021  14,35  
Totaal per 31 december 2021 Nog te betalen € 14,35 

     

Overzicht Lief & Leed     

Saldo per 1 januari 2021 265,25  Uitgaven aan kaarten, 

Collectes 1x 97,50  bloemen, plantjes en 

Vrijwillige bijdragen   5 x 75,00  overige attenties. 171,57 

    Saldo 31 december 2021 266,18 

Totaal € 437,75  
 € 437,75 

 

Bestemmingsreserve 
saldo 1-1-

2021 

ont-
trekkin-

gen 
toevoe-
gingen 

saldo 31-
12-2021 

Alg. res. (b.v. jubilea} 1.300,00 0,00 200,00 1.500,00 

Reserve inz. contributies 150,00 0,00 0,00 150,00 

Positief saldo van reisjes  390,65 0,00 0,00 390,65 

Totaal   € 1.840,65 € 0,00 € 200,00 € 2.040,65 

     

SALDO ultimo 2021 / 2020     

Saldo 31-12-2020    2.984,98 

BIJ: Voordelig saldo 2020    523,00 

Saldo 31-12-2021    € 3.507,98 

  



 13 
 

  



 14 
 

Nieuws van de Belastingservice 

Zoals elk voorjaar gaan we weer voor u aan de slag met de belastingaangifte van 

het afgelopen jaar. In Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant zijn hiervoor 9 be-

lastinginvullers in touw. De belastinginvuller is lid van een ouderenbond en werkt 

voor leden van alle ouderenbonden. 

Door het hoge besmettingsrisico tgv. de coronapandemie zijn we – een uitzonde-

ring daargelaten - vorig jaar niet bij u thuis geweest om de financiële informatie, 

zoals uw jaaropgaven, overzichten van uw bank- en spaarrekeningen alsmede de 

gegevens over uw huis en hypotheek, te controleren. In plaats hiervan is de infor-

matievoorziening grotendeels per post of per mail gedaan. 

Omdat al onze belastinginvullers meermaals zijn gevaccineerd en geboosterd zijn 

denken we dat het risico van besmetting dusdanig is afgenomen dat persoonlijk 

contact met u weer mogelijk is, tenminste als u dit wenselijk vindt. Uw belasting-

invuller zal in februari contact met u opnemen en bespreken of u akkoord bent 

met haar/zijn bezoek bij u aan huis.  

Zoals gebruikelijk worden de machtigingscodes door de Belastingdienst in febru-

ari verstuurd. Als u deze code (bij een echtpaar 2 codes) heeft ontvangen, wilt u 

dan telefonisch contact opnemen met uw belastinginvuller? Dat is degene die vo-

rig jaar uw belastingaangifte heeft gedaan. 

Jan Foppes 

Coördinator Belastingservice Ouderenbonden Dronten 

Overzicht belastinginvullers:  

Eugenie Behrens  tel.nr. 0321-311916 

Marius den Braber tel.nr. 0321-321929 

Sieb Burgstra  tel.nr. 0321-313667 

Jan Foppes  tel.nr. 0321-841213 

Frans de Groot  tel.nr. 0321-313380 

Yntze Hoekstra  tel.nr. 0321-313028 

Dirk Sijtsma  tel.nr. 06-46444404 

Wim van Markus tel.nr. 0321-331797  

Henk Ruiter  tel.nr. 0321-312811 
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Ledenmiddag Seniorenbonden PCOB-KBO dinsdag 15 februari 2022 

In Kerkcentrum de Ark, De Oost 54 te Dronten. Aanvang: 14.00 uur. Gastspreker 

Mechteld Jansen uit Swifterbant. Zij was tot september 2021 rector van de Pro-

testantse Theologische Universiteit. Tevens is zij hoogleraar missiologie.  

Christelijke zending heeft betrekking op alles wat de kerk naar buiten toe doet of 

organiseert.  Dit gebeurt door evangelisatie, werken aan gerechtigheid en vrede.  

Zaal open: 13.30 uur. Toegang: Euro 3,00.   

De gebruikelijke Corona regels zijn van toepassing, zoals een mondkapje en een 

QR-code.  

 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 01-01-2022 t/m 15-02-2022 

Overleden 
Dhr. H. Plender, Kampanje 40, 8251 XM Dronten 
Mw. I.M. Geskus-Krause, Gletsjerstraat 62, 8255 CN Swifterbant 

Verhuisd 
Mw. M. Nieuwveld, De Oeverloper 113, 8251 HT Dronten naar Dennenweg 2, 
3735 MR Bosch en Duin 
Dhr. A. Schraa en mevr. R. Schraa-Braamskamp, Harpoenierstraat 26, 8251 CN 
Dronten naar Het Tussendek 73, 8251 EH Dronten 
Per 01-03-2022 mw. T. Talsma-Kerkstra, De Zaan 1, 8251 WB Dronten naar 
Lijzijde 305, 8251 LM Dronten 

Nieuwe leden 
Dhr. B. de Graaf en mevr. T.E. de Graaf-Stuut, Het Erf 98, 8256 DH Biddinghuizen 



 16 
 

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 

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. D. Sijtsma, T: 06 464 444 04  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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