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mail jeugd: opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com
mail:
bsvwestleden@hotmail.com
website: www.bsv-west.nl

2020
Editie december

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.

Beste leden,
Het jaar 2020 heeft voor veel mensen weinig positiefs gebracht.
Verlies in welke vorm dan ook, isolatie van geliefden en keihard
(financieel) verlies voor o.a. horecaondernemers.
Ook “B.S.V. West” heeft de gevolgen van corona aan den lijve
ondervonden. We moesten noodgedwongen de deuren sluiten.
Dit heeft impact op u als lid, op ons als bestuur maar ook op de
financiële situatie van de vereniging. Geen activiteiten betekent
tenslotte geen inkomsten, terwijl de kosten zoals huur, elektriciteit enzovoorts wel door blijven lopen.
Als bestuur doen we al het mogelijke om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo hebben we een beroep
gedaan op kwijtschelding van de huur, hebben we de voorraad die nog aanwezig was zoveel mogelijk
verkocht en zorgen we ervoor dat alle apparaten die onnodig stroom gebruiken uitgeschakeld zijn.
Daarnaast hebben we de begroting onder de loep genomen en bekeken welke uitgaven minder
noodzakelijk zijn en schuiven we deze op naar volgend jaar.

Speeltuin
Ook in de speeltuin hebben we de nodige tegenslagen gehad. Zo is begin dit jaar de speeltuin gekeurd en
die bleek op een aantal punten niet voldoende veilig. Gevolg, een speeltoestel dat verwijderd moest
worden. Ondanks dat we ons best doen om de speeltuin er zo gezellig mogelijk uit te laten zien is het nog
niet gelukt een nieuw toestel te plaatsen. Hiervoor zijn meerdere redenen;
 Speeltoestellen, die van een redelijk formaat zijn, zijn ontzettend duur
 Het speeltoestel moet uitdagend zijn voor met name de doelgroep 8 jaar en ouder
 Door corona moeten we ons goed bewust zijn van de financiën
We zijn momenteel nog steeds aan het zoeken naar een passend speeltoestel dat binnen het begrootte
budget past en uitdagend genoeg is voor de doelgroep van 8 jaar en ouder. Zodra er meer bekend is hoort
u dit uiteraard.

Drankvergunning
Nog een tegenslag. Na controle van de Gemeente Gorinchem blijkt dat onze drankvergunning sinds 2015
niet meer op orde is. “B.S.V. West” moet voor het bezitten van een drankvergunning voldoen aan een
aantal voorwaarden die worden gesteld in o.a. de APV en de drank- en horecawet. Sinds 2015 voldoen we
niet meer aan deze voorwaarden. Gevolg hiervan is dat “B.S.V. West” haar drankvergunning moet herzien.
De verwachting is dat dit 6 tot 8 weken gaat duren. Tot die tijd mag er dus geen alcohol worden
geschonken. Wij betreuren dit ten zeerste maar kunnen hier helaas niets aan veranderen. Heeft u naar
aanleiding van bovenstaande vragen neem dan gerust contact op met onze voorzitter.
We zijn ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor allerhande zaken zoals activiteiten begeleiden,
schoonmaken en voor de bar. Ook zoeken we nog bestuursleden. Lijkt het u leuk om uw vereniging te
helpen meldt u dan aan bij één van de bestuursleden.
Ondanks de tegenslagen blijven we positief en hopen we natuurlijk dat we in het nieuwe jaar de deuren
weer mogen openen voor jong en oud, dat we een passend oplossing voor de speeltuin hebben en u als
lid, maar ook de seniorensoos en de kaartclub in gezondheid terug te zien.
Wij wensen u allen alvast prettige feestdagen en een gelukkig 2021 en blijf gezond!
Hartelijke groet namens het bestuur van “B.S.V. West”.

Donderdag 10 december ( 16:00- 19:00 uur)
Eet u weer mee?
De maand december is een feestelijke maand.
We pakken de gourmetstellen uit de kast en
gaan gezellig gourmetten.
U komt toch ook?
Alle leden vanaf 55+ zijn welkom, maar wilt
u wel graag reserveren?
Kosten zijn: 7,50 euro
U kunt reserveren bij: Nathan, Lilianne of Jeamina
(Graag uw reservering doorgeven voor dinsdag 1 december)
Natuurlijk onder voorbehoud van de regels die dan gelden.

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

Zaterdag 12 december (13:30-15:00 uur)
Wie heeft er groene vingers?
We gaan een mooi kerststukje maken.
Jij komt toch ook?
Iedereen (t/m 15 jaar) die lid is, is welkom.
Graag wel even opgeven voor 1 december
bij Tamara, Lilianne of Jeamina.
Natuurlijk onder voorbehoud van de regels die dan gelden.

Woensdag 16 december ( 19:30 – 22:30 uur)
Vanavond gaan we een mooi kerststuk
maken voor op de tafel.
U komt toch ook?
Kosten: 15 euro per persoon (leden vanaf 16
jaar)
U kunt zich opgeven bij Tamara en Jeamina
Opgeven kan tot 1 december.
Natuurlijk onder voorbehoud van de regels die dan gelden.

Vrijdag 18 december (18:00 - 21:00 uur

Kerstinstuif voor de jeugd (leden 8 t/m 15 jaar)
Jij komt toch ook?
Graag voor 1 december doorgeven aan Tamara,
Lilianne of Jeamina
Natuurlijk onder voorbehoud van de regels die dan
gelden.

Zaterdag 19 december (14:00 - 15:00 uur)
Als afsluiting van het jaar een speciale kinder-kerstbingo.
Een bingoboekje kost 5 euro.
Alle kinderen t/m 15 jaar die lid zijn
zijn van harte welkom.
Geef jezelf op voor 10 december
bij: Tamara, Lilianne of Jeamina
Papa, mama, opa of oma zijn
natuurlijk welkom om de kinderen
te helpen. Wel graag maar 1
volwassenen per huisgezin en graag
opgeven bij aanmelding.

Zaterdag 19 december
(20:00 uur)
De bingoballen gaan weer rollen
voor leden (vanaf 16 jaar).
Een bingoboekje kost 10 euro.
We spelen in totaal 6 rondes
(incl. de hoofdprijs).
Helaas door alle coronaregels
hebben wij maar een beperkt
aantal plaatsen voor de bingo dus
geef u snel op bij, Nathan,
Tamara of Jeamina.
Let op: VOL = VOL
Natuurlijk onder voorbehoud van de regels die dan gelden.

Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van eventuele regels
of maatregelen i.v.m. corona.
Datum:

Activiteit:

Tijd:

Locatie:

Leeftijd:

10 dec.
12 dec.
16 dec.
18 dec.
19 dec.
19 dec.

Eet u weer mee?
Kerststukje maken
Kerststuk maken
Kerstinstuif
Kerstbingo
Kerstbingo

16:00 uur
13:30 uur
19:30 uur
18:00 uur
14:00 uur
20:00 uur

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

55+
t/m 15 jaar
vanaf 16 jaar
8 t/m 15 jaar
t/m 15 jaar
vanaf 16 jaar

Alle activiteiten zijn alleen voor leden, dus opa’s en oma’s als u komt met
kleinkinderen moeten deze zelf wel lid zijn.

!!! We hopen dat op zaterdag 19 december ons gebouw weer open kan voor
een biertje en een gezellig praatje of lekker een partijtje darten ofzo.
De keuken is dan open van 16:00 uur tot 18:00 uur voor afhalen.!!!

“Ook wij moeten ons houden aan de door instanties
opgelegde regels.
Dus rekenen wij ook op u dat u zich aan deze regels houd,
voor u zelf maar ook voor de mensen in uw omgeving”.

