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Aan belangstellenden van de SVerB en Anbo-leden.
Eindelijk is het zo ver! Er is de afgelopen 2 maanden heel hard
gewerkt. Het is niet niks om even een vereniging op te
richten. Dat werd met plezier door het bestuur gedaan.
De lokale vereniging is opgericht uit onvrede met het beleid en
de werkwijze van het hoofdbestuur van de ANBO. Er werd stevig
gediscussieerd en dat kwam de besluitvorming ten goede. De
SVerB begint financieel op nul. Maar met voldoende leden en
extra acties gaat het lukken. Op dit moment hebben zich al 60
belangstellenden opgegeven.
Het bestuur is blij dat zij kan rekenen op
- de medewerkenden van de activiteitencommissie – Lief en
Leed - de ledenadministratie en de Nieuwsbrief.
- het ondersteunend lid Herman Scholte
- de webmaster: Peter Franke.

WILT U MEER WETEN?

Kom op 2 januari 2016 naar de nieuwjaarsbijeenkomst in de
“De Nieuwe Sluis” Stationsweg 24, Heenvliet.
Aanvang: 14.00 uur. U bent van harte welkom.
Het bestuur

Waar staat de SVerB voor?
SVerB richt zich op de belangen van senioren van Bernisse, het
bieden van contactmogelijkheden en actieve deelname aan de
samenleving.

De SVerB zal onder andere
De belangen behartigen van senioren, landelijk, regionaal
en lokaal.
Het tegen gaan van eenzaamheid van senioren door
activiteiten organiseren met hulp van vrijwilligers.
Aansluiten bij de NBvON – Nieuwe Bond van Ouderen
Nederland.

SverB wil deze doelen bereiken door
Belangenbehartiging
-

overleg met wethouder welzijn

-

overleg woningcorporaties

-

deelname Ouderenraad Nissewaard

Samenwerken met
-

Service Bureau Ouderen Bernisse

-

PCOB afdeling Zuidland

Activiteiten
-

Inloopmiddagen

-

Bingomiddagen

-

Busreisjes

-

Informatiemiddagen

Nieuwsbrief met onder meer interviews
Culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.

Diensten aanbieden, onder andere op het gebied van
administratie en vervoer
Commissie voor het Lief en leed van de leden.
Er is nog veel te vertellen over de SVerB. Meer informatie leest u
in de volgende Nieuwsbrief.

Jannie Valk
Martin Pellegrom
Mies de Vries

Het bestuur

voorzitter
penningmeester

secretaris

Henny Lemans

algemeen bestuurslid

Lid worden van de SVerB

Digitaal: download het formulier www.SVerB.nl
Vul onderstaand formulier in.

Contributie
De contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar.
De tweede persoon op hetzelfde adres betaalt € 20,00
per kalenderjaar.

INSCHRIJFFORMULIER
Naam …………………………………………… Voorletters…………………….
Geboortedatum …………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………
Postcode ……………… Woonplaats ……………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………
Handtekening
Datum: ……………………………………..
Sturen naar SVerB, Hugo van Voorneweg 6, 3218 VG Heenvliet

Worden georganiseerd Nieuwe Sluis te Heenvliet.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2 JANUARI 2016
Het is een afscheid en een start. Omdat de kas van de SVerB leeg
is, houden we naast de gratis 3 rondes Bingo en loterij.
Heeft u misschien cadeautjes overgehouden van de feestdagen,
dan zijn deze van harte welkom bij de SVerB.
INLOOPMIDDAGEN
- 21 januari
- 18 februari
- 17 maart
- 21 april
- 19 mei

Ja! Ik doe
mee
met SVerB

BINGOMIDDAGEN
- 30 januari
- 27 februari
- 26 maart
- 30 april
Aanvang: 14.00 uur
Zaal open 13.30 uur.
Een boekje voor 10 rondes kost € 3,50
Er zijn leuke prijzen te winnen. Iedereen is welkom.
VERVOER SBO bus
Hebt u geen vervoer? Tegen een vergoeding rijdt het SBO u naar
“De Nieuwe Sluis”. Aanmelden: 2 dagen van tevoren bij het SBO,
tel.0181-452238. Dit moet u persoonlijk doen.

