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ZZPadministratie
voor zzp’ers en freelancers
Wij verzorgen jouw complete administratie al voor €500*,- per jaar, inclusief
alle belastingaangiften.
Je kunt zelf aangeven hoe wij jou administratie zullen verwerken: op de traditionele
manier (je stuurt je administratie naar ons op) of via de hypermoderne manier via onze
app!
Met onze app kun je jouw administratie overal inzien en facturen/bonnen met je
smartphone uploaden. Het is zelfs mogelijk om een factuur te maken en te versturen met
je smartphone. Benieuwd naar je belastingaangiften? Ook deze staan net als andere
documenten in de app. En bij vragen over je administratie stuur je gemakkelijk een
berichtje via de app. Zo heb je je administratie altijd bij de hand!

◘
O◘
offline pakket
Aangifte/correctie
Omzetbelasting
Aangifte inkomstenbelasting
Complete invoer van
Boekhouding
Opstellen van de jaarrekening

◘◘

◘◘◘

online basic

online plus

Verwerking administratie
Aangifte/correctie
omzetbelasting
Aangifte inkomstenbelasting
Opstellen van de jaarrekening
Externe controle
Overal online en mobiel inzage
in de administratie met de app

Verwerking administratie
1x per jaar

€ 500,- per jaar

€ 65,- per
verwerkte maand

Inclusief basic pakket
Gratis factuurprogramma
Gratis tankpas*
Overal online en mobiel inzage
in de administratie met de app
•Bij opzegging binnen een jaar
wordt de tankpas verrekend.
De vermelde prijzen zijn ex BTW

€ 85,- per
verwerkte maand

Benieuwd naar onze werkwijze? Bekijk het filmpje op onze website!

Melkpad 10
4201HN Gorinchem
0183-630122
info@zzp-administratiekantoor.nl

www.zzp-administratiekantoor.nl

Dagelijks bestuur en bestuursleden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

: Tamara van Iperen
: Nathan van Dijk
: Sjane
: Pascal Tulp
: Lilianne Lankhorst
: Jeamina Lourens

Menno ten Braakplein 7
Henri Knapstraat 28

06-21895609
06-46455035

Mail jeugd

: opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com

Clubgebouw
Verhuur gebouw
Activiteiten:

: Henri Knapstraat 44
:Tamara van Iperen

4207PG GORINCHEM

0183-629656
06-21895609

Kaartclub
Seniorensoos
Westerblieken

: Henk van Veen
: Toos Weterings
: Marleen Bruysten

Herman de Manstraat 10
Willem Kloosstraat 44
Anke Servaespad 10

0183-629240
0183-625809
06-14885679

: Nathan van Dijk
:
,,

Henri Knapstraat 28
,,

06-46455035
,,

Retoricahof 5
06-45542367
Beatrixlaan 64 4213CK DALEM 06-12044934
Bonte Koe 3
06-37560184

Clubkrant:
Redactie clubkrant
Bezorging clubkrant

Kopij voor de clubkrant kan ook naar: bsvwestleden@hotmail.com
Kopij voor de clubkrant uiterlijk inleveren op 3e woensdag van de maand.

Lidmaatschap:
ABN AMRO

rekeningnummer: NL 45 ABNA 0594016304

Gezinslidmaatschap bedraagt €27,00 per kalenderjaar (1 jan. t/m 31 dec.) incl. kinderen t/m 17 jaar.
Senioren lidmaatschap (voor leden van 65 jaar en ouder die minimaal 5 jaar lid zijn) bedraagt €11,50
per kalenderjaar (1 jan. t/m 31 dec.).
U kunt ook donateur worden (u heeft dan geen recht op deelname aan activiteiten) voor €11,50 per
kalender jaar.
In het jaar van inschrijving betaalt u de verschuldigde contributie via uw bank, voor de betaling van
uw lidmaatschap in de volgende jaren ontvangt u jaarlijks een rekening.
!! LET OP !! Als u na 31 maart lid wenst te worden betaald u contant. En u betaald dan vanaf het
kwartaal dat u lid wordt en het kalenderjaar daarna.

Autobedrijf

Van der Stelt
Reparatie & onderhoud
Verkoop gebruikt & nieuw
Buys Ballotstraat 11
4207HT Gorinchem
email: autobedrijfstelt@casema.nl
www.autostelt.nl

Tel. 0183-563298
Fax. 0183-563819

M-hairfashion
Ambulante Kapster !

Niet meer de deur uit voor de kapper, de kapper komt bij u!
Voor knippen, kleuren, föhnen, permanenten, opsteken,
extentions , enz……
Ook voor styling en verzorgingsproducten en advies op maat!
06-23713737
Marleen Bruysten
www.m-hairfashion.nl
Ambulante kapster.

Er is weer een maand voorbij gevlogen. Het is inmiddels alweer maart. Vorige
maand is de ledenvergadering geweest met een goede opkomst.
Daar zijn wij als bestuur erg blij mee. De begroting is besproken, het afgelopen
jaar is geëvalueerd en de vragen die er waren zijn beantwoord.
Ook kunnen wij u melden dat we een nieuwe voorzitter hebben. Tamara van
Iperen was tijdelijk aangesteld als voorzitter en heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.
De leden die aanwezig waren op de ledenvergadering hebben positief gestemd.
Verder hebben we afgelopen maand een bingo voor jong en oud gehouden en is de jeugd lekker wezen
bowlen en lasergamen.
Dan de oproep die elke maand weer langs komt. Wij zoeken VRIJWILLIGERS. Willen we alle activiteiten
blijven doen en op zaterdagmiddag open zijn voor een drankje of een frietje dan zijn daar vrijwilligers
voor nodig. Dus nogmaals, meldt u aan als vrijwilliger bij een van de bestuursleden. Het is tenslotte ook
uw vereniging.
Groet namens het bestuur.

De vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van Wim Jens zijn voor ons een grote steun en
blijvende herinnering.
Hartelijk dank hiervoor: Adri, kinderen en kleinkinderen.

Mitra drankenspeciaalzaak
Zonneveld
De Linie 30
(Winkelcentrum Hoog Dalem)
4208 DE Gorinchem
www.mitra.nl
email: gorinchem@mitra.nl
tel: 0183-746660
Dé drankenspecialist van Gorinchem!
Volg ons op:
Facebook Mitra Gorinchem / Mitra bierwinkel

De leukste feestlocatie van Nederland!
www.facebook.com/drievuisten · Gorinchem

06-53 67 69 13

Gezelligheid
kent geen tijd

Omdat het zo gezellig was…

Eet u (weer) mee?
Pak een stoel en schuif aan bij B.S.V. “West”.
We organiseren voor de 55+ doelgroep een restaurantje voor één dag.
Een praatje onder het genot van een bakje koffie en na het eten nog een
potje ouderwets, sjoelen of biljarten!

Wat eten we?
We beginnen met een bakje koffie of thee.
Daarna kunnen we aan tafel voor een heerlijk potje stampot.
U bent van harte welkom bij B.S.V. “West”
Donderdag 12 maart 2020 - 16:00 uur tot 19:00 uur
Adres: Henri Knapstraat 44, Gorinchem
Kosten: Leden € 2,50 – Niet leden € 5,00
Meld uzelf en eventueel iemand anders aan bij;
Nathan van Dijk via 06-46455035
Tamara van Iperen via 06-21895609
Zet de datum vast in uw agenda;

16 april gaan we gerechten eten met
ASPERGES

Op zaterdag 7 maart organiseren we een meidenochtend/middag
voor meiden vanaf 4 tot en met 15 jaar. Het begint om 10:00 uur en
eindigt om 14:00 uur. Tijdens deze ochtend/middag kun je je nagels laten lakken, je haar laten
doen, je laten opmaken of een glittertattoo laten zetten. Gewoon een gezellige en leuke
activiteit voor de meiden. We doen ook een dansworkshop.
Wil je samen met je vriendinnetje komen, dat mag en vinden erg leuk, geef je alleen wel even
op i.v.m. inkopen.
Opgeven kan tot zondag 1 maart bij Tamara van Iperen 06-21895609 of via
opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com
Voor de lady’s vanaf 16 jaar geldt dat vanaf 20:00 uur de meidendag
verder gaat maar dan voor de lady’s vanaf 16 jaar. Je kunt b.v. je haar laten
doen, je nagels lakken of je laten opmaken onder het genot van een hapje
en een drankje.
Ook zijn er div. kraampjes waar producten te koop zijn.
Gewoon even een avondje heerlijk ontspannen onder de lady’s.

VOORJAARSBRUNCH
Op zaterdag 21 maart is de jaarlijkse
voorjaarbrunch bij B.S.V. West weer een feit. Alle
kinderen van 0 jaar tot en met 15 jaar zijn
welkom.
Om 12:00 uur zullen de tafels gedekt zijn en
kunnen jullie komen eten. De brunch duurt tot
ongeveer 13:30 uur.
Omdat er wel genoeg eten moet zijn voor
iedereen is het belangrijk dat je je voor zaterdag
14 maart aanmeld bij Tamara van Iperen 06-21895609 of via
opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com.
Heb je allergieën geef deze dan ook gelijk door.

1 APRIL
Wat is er mooier dan een prachtig paasstukje wat je zelf
hebt gemaakt.
Nee, het is geen grap maar op 1 april hebben we een workshop voor het maken
van een prachtig mooi PAASSTUK.
Heeft u zin om hier aan mee te doen geef u dan op bij Tamara 06-21895609 of
bij Jeamina 06-37560184 of via bsvwestleden@hotmail.com
We beginnen om 20:00 uur.
De kosten voor deze avond zijn
€12,50
Weet je een iemand die dit best
leuk zou vinden maar geen lid is
mag je deze gerust meenemen, (wel
even opgeven natuurlijk).
Geef je wel vroeg genoeg op, dit
ivm. spullen.

Zaterdag 4 april is er een
Paasknutselmiddag voor
de kinderen.
Kom ook en maak de
mooiste
paasversieringen…
We knutselen dan van
“twee tot half vier”
Je mag gerust een
vriendje of vriendinnetje
meenemen.
Je moet je wel even
opgeven, bij Tamara 0621895609 of via
opgevenbsvwestjeugd@
hotmail.com

Zaterdag 11 april zal de paashaas weer
eieren gaan verstoppen in en rond de
speeltuin.
Iedereen is van harte welkom om te
komen zoeken vanaf 10:30 uur.
Opgeven is niet nodig.

Kaarten seizoen 2019-2020
Open kaartmiddagen en marathons, voor klaverjassers en jokeraars.
28 september 2019
02 november 2019
30 november 2019
28 december 2019

Henk Karstoernooi,
Kaartmarathon,
Open kaartmiddag,
Open kaartmiddag,

aanvang 14:00 uur.
aanvang 10:00 uur.
aanvang 14:00 uur.
aanvang 14:00 uur.

25 januari
29 februari
28 maart
25 april
30 mei
27 juni

Open kaartmiddag,
Open kaartmiddag,
Kaartmarathon,
Open kaartmiddag,
Open kaartmiddag,
Open kaartmiddag,

aanvang 14:00 uur.
aanvang 14:00 uur.
aanvang 10:00 uur.
aanvang 14:00 uur.
aanvang 14:00 uur.
aanvang 14:00 uur.

2020
2020
2020
2020
2020
2020

De leeftijd is vanaf 16 jaar en de zaal is open 13:30 uur.

Kaartclub B.S.V.West:

Dinsdag 3 september 2019 aanvang kaartavonden.

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

10 september 2019
29 oktober 2019
17 december 2019

Prijskaarten.
Prijskaarten.
Kerstkaarten.

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

4 februari
07 april
26 mei
23 juni

Prijskaarten.
Paaskaarten.
Prijskaarten.
Afkaarten.

2020
2020
2020
2020

Zaterdagmiddag 18 april

is er weer een kinderbingo
bij ons in het clubgebouw.
Alle kinderen van 4 t/m 15
jaar die lid zijn, zijn van
harte welkom.
We beginnen om
14:00 uur met de bingo en er zijn hele leuke prijzen te
winnen.
Papa’s en mamma’s of opa’s en oma’s zijn natuurlijk
welkom om de kinderen te helpen.
Een bingoboekje kost € 5,Zaterdagavond 18 april
is er weer een gezellige bingo in ons clubgebouw.
We beginnen om 20:00 uur en alle leden vanaf 16 jaar
zijn weer van harte welkom.

Alleen voor leden

Zaterdag 9 mei
gaan we met de
kinderen een dagje
uit naar Pukkemuk.
We gaan dan om
10:30 uur weg bij
ons clubgebouw en
zijn dan rond
15:00 uur weer terug bij ons clubgebouw.
Voor deze dag geldt een eigen bijdrage van €5,Je moet je wel even opgeven, dat kan bij Tamara,
06-21895609 of via
opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com

Activiteiten kalender clubkrant maart 2020
Datum:

Activiteit:

Tijd:

Locatie:

Leeftijd:

29 febr.
07 maart
07 maart
12 maart
21 maart
28 maart
01 april
04 april
11 april
18 april
18 april
25 april
09 mei

Openkaartmiddag
Meidendag
Ladysnight
Eten met 55+
Voorjaarbrunch
Kaartmarathon
Workshop Paasstuk maken
Paasmandjes knutselen
Paaseieren zoeken
Kinderbingo
Bingo
Openkaartmiddag
Pukkemuk

14:00 uur
Gebouw
vanaf 16 jaar
10:00 uur tot 14:00 uur
4 t/m 15 jaar
20:00 uur
Gebouw
vanaf 16 jaar
16:00 uur
Gebouw
vanaf 55+
12:00 uur
Gebouw
10:00 uur
Gebouw
vanaf 16 jaar
20:00 uur
Gebouw
14:00 uur
Gebouw
10:30 uur
in en om de speeltuin
12:00 uur
Gebouw
4 t/m 15 jaar
20:00 uur
Gebouw
vanaf 16 jaar
14:00 uur
Gebouw
vanaf 16 jaar
10:30 uur
Dongen

Wekelijkse Activiteiten:
Dinsdagavond:
Woensdagmorgen:
Zaterdagmiddag:

Kaarten, leden vanaf 16 jaar, zaal open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Seniorensoos, leden/donateurs 55+, 9:30 uur tot 11:30 uur.
Gebouw open voor alle leeftijden, vanaf 15:30 uur tot 18:30 uur.

!!! Zaterdags is de keuken open van 16:30 uur tot 18:30 uur !!!

De agenda wordt lang van te voren opgemaakt. De datums, leeftijden en aanvang tijden die
in de clubkrant staan zijn de juiste.
Alle vermelde tijden zijn aanvang tijden. Het gebouw is 30 minuten voor aanvang geopend.
Activiteiten kunnen bij geringe belangstelling afgelast worden.
Daar waar een opgave datum ontbreekt, mag er vanuit gegaan worden dat dit maximaal
1 week voor de activiteit is.
Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.
Bij sommige activiteiten wordt inleggeld of een bijdrage gevraagd. U vindt hierover
informatie bij de aankondigingen in de clubkrant.

