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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

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.

De coronamaatregelen worden langzaam maar
zeker wat versoepeld en het “normale” leven
krijgt weer een klein beetje vorm.
Kinderen gaan weer alle dagen naar school en
wat is dat fijn voor de kinderen.
Heerlijk weer samen spelen met vriendjes en
vriendinnetjes.
Zoals u wellicht heeft gezien is er in de speeltuin veel veranderd.
Het grote speeltoestel met de gele glijbaan en de stoeltjes draaimolen zijn
verwijderd.
Deze waren helaas niet meer veilig en zijn daarom afgekeurd.
Het picknickhuisje, de hondenwipwap, de wipkip, het wipvarken en de draaimolen
met de eendjes hebben een nieuwe plek gekregen. Er is door de vrijwilligers hard
gewerkt waarvoor dank. Zonder deze mensen was dit allemaal niet gelukt.
We zijn momenteel op zoek naar geschikte speeltoestellen om de lege vlakte weer
te vullen met veel speelplezier en hopen dat de speeltuin snel weer ‘vol’ staat.
Wanneer u in de speeltuin komt zal u ook zien dat het oude vertrouwde ‘wipvarken
en de wipgans’ weer helemaal zijn gerestaureerd, daar zijn we reuze blij mee. Met
dank aan vrijwilliger Huib!
Naast het opknappen van de speeltuin zijn we als bestuur ons aan het
voorbereiden op de 1,5 meter samenleving. Hierover volgt in het clubblad van
augustus meer.
Ook hebben we de winnaaars van de kleurplaat en de puzzel van het vorige
clubblad.
Wie zijn het? Lees snel verder in het clubblad.
Helaas kan de jaarlijkse afsluiting van het seizoen dit jaar niet doorgaan maar voor
de kinderen willen we toch wel iets doen, hierover leest u een stukje verder in dit
clubblad.
Voor nu wensen wij u alvast een fijne, gezonde zomer en zien wij u graag het
volgend seizoen terug.

Groet het bestuur.

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.

In het vorige clubblad stond een leuke kleurplaat die je gekleurd kon
inleveren, de mooiste kleurplaat is gemaakt door,

Dide van Noorloos,
Dide van harte gefeliciteerd.

De beste slagzin voor de kruiswoordpuzzel is gemaakt door, Adrie Jens.

BSV.West blijft bestaan omdat de leden er voor blijven gaan.
Adrie van harte gefeliciteerd.

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

Wij betreuren het dat dit jaar onze jaarlijkse seizoen afsluiting
door de huidige omstandigheden helaas niet kan doorgaan.
Maar wij hebben besloten dat we voor de kinderen toch iets
moesten doen en daarom hebben we voor de kinderen een
verrassingstas gemaakt.
Hierin zitten leuke cadeautjes en deze tassen kunnen jullie afhalen op 11 juli
tussen 10 en 12 uur bij het clubgebouw.
Wat moet je hiervoor doen?
Nou heel eenvoudig, geef, UITERLIJK 25 juni, je of jullie:
NAAM
LEEFTIJD
En jullie LIDNUMMER
door aan 1 van de bestuursleden en er ligt op 11 juli een
tas voor je klaar.

Wat je moet weten over dit recept
Bereiden:
Schep met de bolletjesboor (lepel) bolletjes uit de
water – en galiameloen. Rijg een bolletje watermeloen op een prikker. Wikkel een mozzarellabolletje in een basilicumblaadje en rijg op de prikker.
Prik er een Trotstomaatje op en vervolgens nog een
bolletje mozzarella met basilicum en sluit af met een
bolletje galiameloen. Prik zo alle bolletjes op de spiesjes.
Leg de spiesjes op een bord, dek af met plasticfolie
en bewaar in de koelkast tot gebruik.

Ingredienten:
* ¼ watermeloen
* ½ galiameloen
* 1 zakje mozzarella mini’s (150gr)
* 1 bakje basilicum (20gr)
*1 bakje trotstomaatjes, zoet (200gr PLUS
Moment)
* extra: 8 spiesen, bolletjesboor (lepel)

PERENTAARTJES
De holte waar het klokhuis van de peer zat, wordt gevuld met amandelspijs, voor extra smaak. Maar de holte kan bv.
ook worden gevuld met fijngehakte pure chocolade.
Ingredienten:
Bereiden:
*4 handperen.
Verwarm de oven voor op 200°C.
*150 gr. Amandelspijs.
Schil de peren, snijd ze doormidden en
*1 rol bladerdeeg (koelvak).
verwijder met een lepel het klokhuis.
*1 eetlepel suiker.
Snijd uit de bolle kant van de peer 3
*2 eetlepels abrikozenjam.
langwerpige wigjes. Hier door bakt de
peer gelijkmatiger in de oven. Kneed de
spijs soepel en vul hiermee de holtes van de peren.
Rol het deeg uit op bakpapier en snijd 8 peervormige stukken uit het
deeg. De stukken moeten rondom zo’n 2 cm groter zijn dan de peer.
Snij van de overgebleven stukken deeg blaadjes.
Leg de peren met het snijvlak op de stukken deeg en leeg dan bovenop
een peervormig stuk, randjes iets nat maken met water en strooi hierop
wat suiker.
Bak de perentaartjes in 20 – 25 minuten gaar.
Verwarm de abrikozenjam met een klein beetje water. Neem de
taartjes uit de oven en laat ze even uitdampen en bestrijk ze daarna
met de jam voor een mooi glanzend laagje.

Eet smakelijk

We zijn bezig met
een metamorfose
van de speeltuin.
Zoals u al eerder
gehoord en
gelezen heeft
moest er in de
speeltuin veel
gebeuren om deze weer veilig te maken.
Want dat staat voorop, de kinderen moeten fijn maar vooral veilig kunnen
spelen.
Speeltoestellen
waren en dus
worden
speeltoestellen
worden

die afgekeurd
moesten
weggehaald en
die moesten
verplaatst.

Een heel karwei
maar het
resultaat ziet er
goed uit. We
zijn met een
aantal mensen
flink bezig
geweest en
hebben al een
hoop werk
verzet. Maar we zijn er nog niet er moet nog zat gebeuren maar iedereen die
helpt doet het met plezier.
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet.

Speciaal
dank aan
BOELS
verhuur

