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Vrijwillige bijdrage KBO-PCOB
Bij het laatste magazine van oktober 2021 dat alle leden hebben ontvangen was een extra brief ingesloten
van de KBO-PCOB. Hierin wordt aan de leden een oproep gedaan voor een vrijwillige bijdrage. Vanwege
alle onrustige ontwikkelingen bij de KBO-PCOB is dit ook in het bestuur besproken. Wij zijn van mening
om aan onze leden hier geen positief advies over te geven. De jaarlijkse bijdrage aan de KBO-unie is
gebaseerd op een begroting waarbij de inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn. Een vrijwillige
bijdrage wijzen wij dus af.

Sinterklaasbingo op 24 november om 14.00 uur
De bingomiddagen worden altijd goed bezocht en is in goede handen van ons
bingoteam. In het nieuwe jaar zal er kleine wijziging komen, zodat meer mensen
kans maken op een prijsje.
Vanwege de coronabesmettingen is het betaalgedrag van heel veel mensen
gewijzigd van contant naar betalen per pin, wat in de toekomst zich verder zal
ontwikkelen. Maar bij de bingo doen we het nog contant, maar dan wel graag
zoveel mogelijk met gepast geld. Het wisselgeld wordt steeds lastiger als betaalmiddel, dus houdt daar rekening mee.

Kerstprogramma op 17 december in Het Vereenigingsgebouw
Onze jaarlijkse kerstmiddag, die vorig jaar geen doorgang kon vinden, staat gepland.
Een optreden van Anna en Irma Ursem (moeder en dochter) zal zorgen voor een
sfeervolle middag ter voorbereiding op de kerstdagen. In de volgende nieuwsbrief staat
alle informatie over deze mooie middag.

Contributie 2021
Nu na een lange tijd van corona de activiteiten weer zijn gestart willen wij u erop wijzen dat nog niet alle
leden de contributie van dit jaar hebben voldaan. Gaarne het contributiebedrag van € 22,50 per lid overmaken op rekeningnummer NL83 RABO 0310 0514 95 ten name van KBO Bovenkarspel. U bespaart de
vereniging/penningmeester werk, papier, enveloppen en postzegels.

Verslag klaverjassen met de drie KBO’s
Op 3 oktober hadden we weer een gezamenlijke klaverjaszondag voor de leden
van de drie KBO’s. De opkomst was niet hoog, we speelden met 28 deelnemers.
We begonnen met koffie met een lekkere koek. Daarna sprak de voorzitter een
welkomstwoord. Vóór de lunch speelden we twee rondjes en was iedereen
weer volop bezig met het kaartspel. Zo tegen twaalf uur zijn we begonnen met
de lunch. Er was soep en daarna een broodje kroket. Na de lunch hebben we nog drie rondjes gespeeld,
met tussendoor een borrel en een hapje. De prijsuitreiking verliep soepel en we gingen tevreden naar huis.
Er waren mooie prijzen, met zorg ingekocht. Sjaak en Janke, bedankt voor de goede organisatie.
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