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Editie mei - juni

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

Mail jeugd

: opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com

Clubgebouw
Verhuur gebouw
Activiteiten:

: Henri Knapstraat 44
:Tamara van Iperen

Kaartclub
Seniorensoos
Westerblieken

: Henk van Veen
: Toos Weterings
: Marleen Bruysten

Henri Knapstraat 28

06-21895609
06-46455035
06-45542367
06-12044934
06-37560184

4207PG GORINCHEM

0183-629656
06-21895609

0183-629240
0183-625809
06-14885679

Clubkrant:
Redactie clubkrant
Bezorging clubkrant

: Nathan van Dijk
:
,,

Henri Knapstraat 28
,,

06-46455035
,,

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.

Wat een prachtige start van de lente hadden we
maar toen ging het helaas mis, het Coronavirus
sloeg toe in Nederland en wij moesten, net als de
rest, onze deuren dicht houden. Er mochten geen
activiteiten meer worden gehouden in ons
clubgebouw.
De coronacrisis duurt inmiddels alweer 8 weken en
het begint bijna het “nieuwe normaal” te worden.
Maar de activiteiten en het biertje aan de bar
wordt wel gemist door het bestuur en door onze leden.
Helaas mag het gebouw tot in ieder geval 1 juni niet open i.v.m. de sluiting van horecagelegenheden, dit vinden wij natuurlijk heel jammer!
Maar laten we hopen dat we, met misschien de nodige aanpassingen, dan het
clubgebouw weer mogen openen en er weer activiteiten kunnen worden georganiseert.
De speeltuin is sinds 23 maart ook gesloten. Dit hebben we gedaan om ons steentje bij te
dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tijdens de sluiting van de
speeltuin hebben wij als bestuur niet stil gezeten. Wij zijn bezig geweest om te kijken wat
de beste manier is om de speeltuin op te knappen en daarnaast zijn we bezig geweest
met de certifisering van de speeltoestellen. Dit laatste is helaas niet vlekkeloos verlopen.
De keuringsinstantie heeft moeten constateren dat de speeltuin op dit moment niet
(goed)gekeurd kan worden omdat de benodigde papieren ontbreken. Dit heeft tot gevolg
dat de speeltuin voorlopig nog niet open kan. Maar wij als bestuur staan voor veiligheid,
een speeltuin waarin kinderen veilig kunnen spelen. We werken er op dit moment heel
hard aan de benodigde papieren in ons bezit te krijgen. We houden jullie hier natuurlijk
van op de hoogte.
De 2e stap is de speeltuin opknappen, denk hierbij aan het verplaatsen van
speeltoestellen, deels een nieuwe vloer en het verven en opknappen van de toestellen.
Hiervoor hebben wij uw hulp nodig!
Heeft u tijd om ons te helpen bij het opknappen van de speeltuin neem dan contact op
met 1 van de bestuursleden! Alle hulp is welkom hoe klein of groot dan ook.
Wij hopen natuurlijk dat u allemaal gezond bent en blijft. Heeft u hulp nodig bij b.v.
boodschappen doen of vindt u het fijn om gewoon even een praatje te maken neem dan
ook gerust even contact op met 1 van de bestuursleden!
In deze editie van het clubblad zijn spelletjes voor jong en oud met natuurlijk een
prijsvraag!
Wij zijn momenteel bezig om te kijken of we een actviteit öp afstand” kunnen
organiseren.
Kortom al met al zitten we niet stil.
Groet het bestuur.

Bij het vorige clubblad hadden we als bestuur een
attentie in de vorm van een chocoladereep gedaan.
Wij vonden dat jullie wel een extraatje konden
gebruiken in deze toch wel moeilijke tijd.
Wij waren blij verrast met de vele leuke en fijne
reacties van jullie op deze actie.
Mensen die spontaan belden of een mailtje stuurden om ons te bedanken.
Wij willen iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken.

Het bestuur.

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

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.

Puzzelplezier voor volwassenen
Los de puzzel op en maak de zin af…..
U kunt de oplossing tot 8 juni inleveren bij 1 van de bestuursleden of via de mail.
Voor de leukste slagzin hebben we een mooie prijs liggen.
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Horizontaal
1. Dansfeest
3. Steven
6. Ceylonse munt
10. Middelbaar onderwijs
11. Geld
13. Land in het Midden-Oosten
15. In verband met
17. Karbonade
19. Klein kind
20. Leus
21. Meisjesnaam
22. Behaarde dierenhuid
24. Dyne
25. Deeltijd
29. Badkleding
31. Streling
32. Plaats
33. Lidwoord
34. Omroep
35. Eentonig
37. Een beetje

63

66

39. Centiliter
40. Voormalige politieke partij
41. Voegwoord
42. Vreemde munt
44. Nieuwe regel
46. Schrijfgerei
48. Retweet
50. Ind. Rijstveld
51. Circa
52. Vreemde munt
54. In de voormiddag
55. Vrucht
58. Wapen
59. Vechtsport
61. Vuur
63. Zuidoosten
64. Modder
65. Steekwapen
66. Ervoor

Verticaal
1. Lichaamsdeel
2. Langspeelplaat
3. Papegaai
4. Canadese staat
5. Kreet
6. Godin van de jacht
7. Achter
8. Deel van het hoofd
9. Zwemvogel
10. Zacht (aardig)
12. Afrikaans dier
14. Bruinachtige verfstof
16. Millimeter
18. Takje
23. Lidwoord (Frans)
26. Bloedarmoede
27. Leest
28. Steile kustwand
30. In tegenstelling tot
32. Sensatiejournalist
33. Deel van de voet

36. Bier
38. Europeaan
39. Deskundig
43. Git
45. Land in Azie
46. Vogel
47. Soort beeldscherm
49. Drietal
50. Nauw
53. Momenteel
54. Bijl
56. Redactie
57. Ieder
60. Romeinse rijk
62. Niet parkeren
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1

2

3

4

5

38

7

………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam:

Telefoonnummer:

Kinderpagina
Vul de woorden aan….
hagel

aard
room
boom

stroop
boom

Kunst
Kind
Snijden

voet
bezit
volley

gaan
slag

pak
gast

flap

golfslag
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Kleur jij de mooiste kleurplaat??
Lever je kleurplaat vóór 8 juni in bij 1 van de bestuursleden en win een mooie prijs.
Naam:
Leeftijd:
Telefoonnummer:

