
A.S.V. OOSTFLAKKEE  

 

Nieuwsbrief  nr. 2  februari 2018 
 

JAARVERGADERING           

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering, welke 

gehouden zal worden op dinsdag 13 februari 2018 in de Grutterswei. 

Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 

 

AGENDA. 

1  Opening door de voorzitter W. Koert.  

2  Verslag jaarvergadering 18 januari 2017 

    (zie bijlages). 

3  Jaarverslag secretaresse. 

4  Jaarverslag penningmeester.  

5  Verslag kascontrolecommissie door  Lijdie de Waal en Daan de Vos. 

6  Benoeming kascontrolecommissie en reserve. 

7  Bestuursverkiezing: Aftredend W. Koert    herkiesbaar 

Tegenkandidaten kunnen zich voor 13-02-2018 schriftelijk melden bij secr. 

Dicky Maliepaard, Wilhelminastr.12, 3255 BR Oude-Tonge of per mail: 

secretariaat@asv-oostflakkee.nl 

Chris de Waal en Dicky Maliepaard zijn afgelopen jaar tot het bestuur 

toegetreden.         

7  Rondvraag. 

8  Sluiting. 

     

 

    Na afloop van de vergadering is er 

    BINGO voor de liefhebbers. 
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  Er worden 5 rondes gehouden en 1 extra ronde. 

  De kosten zijn € 5,00. 

  Aanvang circa 15.00 uur.  

 

   Namens het bestuur, 

   Voorzitter: W. Koert. 

   Secretaresse: D. Maliepaard - v.d. Vliet. 

 

 

Informatie belastingaangifte 2017 

 

Ook dit jaar kunt u als lid van ASVO uw belastingaangifte in laten vullen. Het 

invullen werd altijd door Jan en Janna van de Vooren en Piet Terhoeve verzorgd 

maar zij hebben aangegeven hiermee te stoppen. Wij willen Jan en Janna en Piet 

hartelijk bedanken dat zij dit jaren hebben gedaan en zijn ze daarvoor zeer 

erkentelijk. Nogmaals hartelijk bedankt! 

Gelukkig hebben wij 2 nieuwe leden bereid gevonden die vanaf dit jaar de 

aangiftes gaan invullen, namelijk: Henk Alblas en Addie Huizer. 

Voor wie bestemd 

De service is bestemd voor senioren van 65 jaar en ouder met een eenvoudige 

aangifte. 

Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande ca. € 40.000,-- en voor 

gehuwden/samenwoonden ca. € 55.000,--. 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden bij Herman Zonneveld als u uw aangifte wilt laten 

invullen. Per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of tel. 0187-630098 op 

dinsdag 27 februari tussen 19.00 en 21.00 uur.            

Zonder machtigingscode en Burgerservicenummer (BSN) is het niet mogelijk 

om een aangifte in te laten vullen.  

Daarom het verzoek om bij het aanmelden ook door te geven uw 

geboortedatum en BSN nummer. 

Op basis hiervan vragen wij bij de belastingdienst een machtiging aan en u 

ontvangt per post een machtigingscode. Met deze code kunnen wij uw aangifte 

invullen. 
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Invullen aangifte 

Uw aangifte moet uiterlijk 1 mei 2018 ingevuld zijn. Vanaf half maart a.s. 

nemen wij met iedereen, die zich aangemeld heeft, (telefonisch) contact op om 

een afspraak te maken voor het invullen van de belastingaangifte. 

De belastinginvuller heeft bij het invullen nodig: 

- brief van de belastingdienst met de machtigingscode 

- lidmaatschapsnummer ASVO 

- BSN 

- geprinte aangifte en belastingaanslag 2016 

- alle brieven van de belastingdienst van 2017, ook over de huur- en zorgtoeslag 

- jaaropgave(s) van de bank 

- jaaropgave(s) SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeringen over 2017 

- correspondentie zorgverzekering (bijvoorbeeld CZ) 

- alle rekeningen van ziektekosten (denk aan vervoerskosten, dieetverklaringen,  

tandarts etc.) 

- afschriften of bewijzen van giften. 

Bij eigen huis: 

- jaaropgave van hypotheekverstrekker 

- WOZ-beschikking van de gemeente; peildatum 1 januari 2016.  

Toeslagen: 

- alle correspondentie (zoals beschikkingen) van zorg- en/of huurtoeslag. 

Voorwaarden 

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid, is opgeleid door de 

belastingservice van de ouderenbonden, maakt geen gebruik van uw DigiD 

code! en heeft plicht tot geheimhouding. 

U krijgt - na het invullen - een print van de aangifte, de kosten bedragen € 15,-- 

U blijft zelf verantwoordelijk. 
 

SPELMIDDAGEN 

Ook op dinsdag 6 en 20 februari is het weer spelmiddag in de Grutterswei, 

Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge. 

U kunt er bridgen, klaverjassen, jokeren,  

rummikub spelen of andere spellen waar  

liefhebbers voor zijn. 

 

Aanvang 13.30 uur. 

De kosten bedragen slechts 3 euro inclusief 2x koffie/thee.  



BINGO  

 
Vrijdag 23 februari is er weer een grote bingo bij Stichting ZIJN 

aan de Bernhardstraat 25 in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

 

De kosten zijn € 7, - met gratis koffie/thee. 

9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom.  

 

 

 

 

 

TONEELAVOND MET TONEELVERENIGING STAD 

PENSION VAN LICHTE ZEDEN  is de 

klucht die toneelvereniging Stad op  

Zaterdag 3 maart 2018 ten tonele brengt 

in de Grutterswei in Oude-Tonge.  

 

De avond begint om 20.00 uur. 

Zaal open 19.30 uur.  

Toegangskaarten € 10,00.  

 

Het verhaal: 

Als de vrienden van Betty en Cor, Saskia en Gerard, plotseling verhinderd zijn 

om op het huis te passen waarvan de bewoners op vakantie zijn, besluiten zij dit 

te gaan doen.  

Als er opeens een vreemde dame met haar zoon in de kamer staan en beweren 

dat zij hebben gereserveerd, wil Betty hier het fijne van weten en belt naar 

Saskia. 

Tijdens dit gesprek vertelt Saskia dat het huis waarin Cor en Betty hun tijdelijke 

intrek hebben genomen een vegetarisch pension is, tevens centrum voor 

spirituele levenshouding. Om hun vrienden niet in moeilijkheden te brengen, 

besluiten Cor en Betty te doen of zij de bewoners zijn. 

Wanneer er gemasseerd en gemagnetiseerd moet worden beginnen de 

problemen pas goed.  

Aanmelden bij Lenie van den Berge per e-mail l.vandenberge4@telfort.nl of tel. 

0187-642590 op donderdag 22 februari tussen 18.00 en 21.00 uur. 
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SPORTEN 

Iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, 

Tramweg 25, Oude-Tonge. 

Gezellig en goed voor ons lichaam.  

Inlichtingen bij Lenie van den Berge, telefoon 642590. 

Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop. 
 

ACTIVITEITENKALENDER MAART 2018 

Voor maart zijn reeds de volgende activiteiten 

(onder voorbehoud) gepland. 

 Dinsdag 6 en 20 maart spelmiddag in de Grutterswei.  

 Woensdag 7 maart bingo in Achthuizen. 

 Iedere donderdag sporten van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic 

Motion.  

 Vrijdag 23 maart grote bingo. U bent van harte welkom. 

 Zaterdag 24 maart Paasviering in de Grutterswei.  

 
________________________________________________________   

Heeft u al op onze website gekeken? Ga naar www.asv-oostflakkee.nl 
 
  

http://www.asv-oostflakkee.nl/


                            BIJLAGE BIJ NIEUWSBRIEF.  

                         JAARVERSLAG ASVO 2017 

 

Woensdag 4 januari: nieuwjaarsreceptie in de Grutterswei. 

Dinsdag 5 januari: sporten iedere donderdagmorgen om 9.15 -10.15  sporten 

bij Dynamic Motion. Na afloop drinken we gezamenlijk nog een kop koffie. 

Woensdag 18 januari: Jaarvergadering bij Dynamic Motion aansluitend 

themamiddag: Diabeet type 1 of 2 

Dinsdag 24 januari: start  spelmiddagen vanaf nu iedere 14  dagen t/m 18 april  

in de pastorie aan de Voorstraat. 

Bingo: het hele jaar, behalve de maand juli, hebben we op de laatste vrijdag van 

de maand Bingo gespeeld. Het zijn gezellige avonden voor jong en oud.  

Zaterdag 18 februari:  was Toneelver. Stad a.h. Haringvliet te gast voor een 

avondje vermaak: Blijspel “Opa apestaartje”.                                                    

Wat hebben we weer genoten! De zaal was goed bezet. 

Woensdag 1 maart: Themamiddag: Rode Kruis vooraf erwtensoep van Coby v. 

Schelven( bij stichting Zijn). 

Woensdag 8 maart:  hadden we een dagreisje naar Made met ‘s morgens een 

modeshow ”terug in de tijd”, daarna stamppotten maaltijd en ’s middags een 

hedendaagse mode show. Wie zin had mocht deze dag ook showen!               

Was een leuke dag, behalve de regen die werkte niet mee. 

Woensdag 22 maart stond er een Bingo op locatie bij de Fa. Kroon in de 

planning, deze kon wegens familieomstandigheden niet doorgaan 

Vrijdag 7 april:  was onze jaarlijkse paasviering in de vorm van een Paasbuffet 

in de Grutterswei, na afloop nog een gezellige muzikale  avond met “Trio 

Muzikaal Theater” . 

Woensdag 26 april: Oranjebingo georganiseerd door de “Oranjevereniging” op 

de Kaai. 

Donderdag 4 mei: Dodenherdenking waar wij ook onze medewerking aan 

verlenen. 

Woensdag 10 mei: Themamiddag: “dementie” 

28 mei tot 3 juni: Vakantieweek naar ’s Heerenberg. 



Woensdag 7 juni: hadden we ons jaarlijks fietsmiddag. Via Herkingen naar ’t 

Anker voor een lekker bakje met iets erbij. We fietsten door de polder richting 

Stad a.h. Haringvliet voor een rondleiding op de Manege “Oostmoer” en  daarna 

lekker eten. 

Woensdag 5 juli: Themamiddag  “Drog. Van Loon”  toonde ons produkten van 

Arkopharma, plantaardige kruidenprodukten /Fytotherapie. 

Vrijdag 7 juli: onze jaarlijkse bbq , de 7
e
 keer alweer, werd gehouden op locatie 

bij Tonnie Buijs. Het was prachtig weer, dus lekker buiten kunnen genieten. 

.Alles was goed verzorgd en aan het eind van de avond  gingen we allemaal met 

een volle buik huiswaarts. 

Dinsdag 15 augustus: A.S.V. Oostflakkee en De Zonnebloem organiseerden 

een muzikale middag in de Grutterswei  Accordeonclub Risolvo trad voor ons 

op. 

Maandag 1 september: Lenie v.d. Berge heeft, wegens omstandigheden 

besloten, haar taak als secretaresse te moeten beëindigen. Ze blijft wel in het 

bestuur. 

Dicky Maliepaard gaat haar taak overnemen. 

Donderdag 7 september: na een periode van rust starten de  wekelijks 

sportlessen weer  op dondermorgen van 9.15-10.15 uur. 

Woensdag 6 september: fietsdag. We  vertrokken om 10.00 uur vanaf Ebbe & 

Vloed voor een heerlijke fietstocht over ons eiland. Onderweg genoten we ook 

nog van heerlijk kop koffie met een appelpunt bij eetcafe De Tram in Nieuwe 

Tonge en later op de dag nog van een heerlijke lunch, deze werd verzorgd door 

MFC ’t Centrum in O’plaat .ter afsluiting genoten aan het eind van de dag nog 

van een heerlijk ijsje bij Landwinkel ’t Zand in Den Bommel. 

Dinsdag 19 september: om 9 uur vertrokken we voor ons reisje naar het 

Westlandsmuseum in Honselersdijk, waar we ook van een heerlijke koffietafel 

genoten  

Daarna  ging de reis verder naar De Koninklijke  Porceleyne Fles in Delft voor 

een rondleiding door de fabriek. De dag werd afgesloten met een diner in 

Pijnacker. 

Vrijdag 29 september: startten de maandelijkse Bingo’s weer. 

Dinsdag 3 oktober: zijn de 2 wekelijkse spelmiddagen weer begonnen. Weer 

op de oude locatie De Grutterswei. 



Vrijdag 13 oktober: onze jaarlijkse  poteravond met poters, spek, piccalilly, 

mayonaise en stroop. We sloten de avond af met een optreden van Andreas en 

Cäzilia.  

Dinsdag 24 oktober: themamiddag: slapen bij Van Kempen Interieurs, er werd 

ons het een en ander verteld over alles wat daarmee te maken heeft. We kregen 

ook nog overheerlijk hapjes en drankjes aangeboden, daarna nog een rondje 

Bingo gespeeld met leuke prijzen. 

Dinsdag 1 november:  in  de Fioskantine te Achthuizen hielden we een Bingo 

middag. 

Dinsdag 14 november: klassieke middag i.s.m. de Zonnebloem in Ebbe en 

Vloed. 

Vrijdag 17 november: mosselavond in de Grutterswei met frites, stokbrood en 

sauzen en ijs toe. 

We sluiten de avond af met een optreden van Acoustic4fun. 

Zaterdag 16 december: Kerstavond met warm en koud buffet, ijs toe. ’s 

Avonds hadden we een mooi optreden van 2 gemengde koren n.l. Exelsior en 

Apollo. 

Er was ook samenzang, een kerstverhaal, gedichten. We sloten de avond af met 

Ere zij God. 

29 december: laatste activiteit van het jaar was de Bingo, waar bij we genoten 

van een heerlijke oliebol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VERSLAG  JAARVERGADERING 2017 

Woensdag 4 januari nieuwjaarsreceptie Grutterswei 58 leden 

Mooie fotoreportage door Henk Jonker 

Dinsdag 10 januari spelmiddag Pastorie Voorstraat 16. 

Woensdag 18 januari ledenvergadering en thema middag diëtiste 60 leden. 

De accommodatie aangeboden door de eigenaar van de sportschool Dynamic 

Motion Paul Buijs. 

 

De eerste vergadering in de nieuwe vereniging A.S.V.Oostflakkee 

De ANBO is afgedaan we gaan beginnen met de nieuwe vereniging. 

Met de ANBO is het financieel rond gekomen 

Het bestuur zoals u allen wel weet stelt zich kandidaat. 

Daar er geen nieuwe kandidaten zich hebben aangemeld, vraag ik met hand 

opsteken of u er mee akkoord gaat. 

Daar er geen nieuwe leden zich hebben opgegeven, blijft alles zoals het is. 

Maar gaan wij als bestuur verder op zoek naar een geschikte kandidaat. 

 

We zoeken 2 leden voor die de kascontrole willen doen. 

Dat zijn Daan de Vos en Chris de Waal. 

Wij als bestuur hadden afgesproken bij het 250 e lid krijgt degene een bloemetje 

en dat was Mevr. Hes van der Sluis. 

 

De voorzitter vroeg om ons een 1 minuut stil te staan die dit afgelopen jaar zijn 

overleden. 

Rondvraag 

Daan de Vos er zijn nog al wat klachten over de nieuwsbrief nu het meeste 

digitaal gaan. 

Het is even wennen maar voor ons minder kosten en minder werk. 

Ada Vervloet misschien als open document versturen. 

Dicky Maliepaard waarom doen jullie de namen niet opnoemen van die 

overleden zijn. Ada gaat dit bij houden. 

Alice de Wit degene die jaren de nieuwsbrieven rond gebracht hebben zijn die 

nu geen vrijwilliger meer. 

Als je vrijwilliger wil blijven kan dat altijd bij een activiteit. 

Henk Desjardijn wanneer moeten we betalen, antwoord het wordt deze maand 

verrekend. 

Neeltje Jordaan wil ons allen veel succes wensen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering 

En beginnen aan de themamiddag diabetici. Het was een geslaagde middag. 


