Website: www.seniorenverenigingdiepenheim.nl

maart 2019
Uitnodiging
voor de Soos-middag op woensdag 13 maart 2019 in Cultureelcentrum Herberg de Pol.
Zaal open: 13.30 uur / Aanvang: 14.00 uur / Einde: + 16.30 uur
De gehele middag gaan wij Bingo spelen.
6 ronden Bingo met leuke prijzen.
Het wordt vast en zeker een gezellige middag.
Komt allen en speel mee!

Rabobank Clubkas Campagne 2019
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Klanten van Rabobank Centraal Twente kunnen hun stem uitbrengen op de
verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Iedere klant
brengt drie stemmen uit, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of
stichting. Niet de bank, maar de klanten bepalen hiermee welke verenigingen
of stichtingen een financiële bijdrage verdienen. Op deze manier helpt de Rabobank mee met het
realiseren van de clubdoelen. De hoogte van de bijdrage die de vereniging of stichting ontvangt, wordt
bepaald door het aantal stemmen, dat de vereniging of stichting krijgt, met een minimum van € 100,00.
Stem op de Seniorenvereniging Diepenheim, want veel stemmen betekent direct een hogere
bijdrage voor onze vereniging. Stemmen kan in de periode van 19 maart tot en met 7 april.

Belastingservice SVD bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018
Velen van u hebben van de belastingdienst het verzoek gekregen aangifte te doen. Deze aangifte
moet op tijd (vóór 1 april / 1 mei) worden ingevuld en digitaal verzonden.
Van SVD-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 12,00 ter dekking van de kosten.
Heeft u belangstelling? Voor meer informatie bellen met de heer Wim Knoop (coördinator). De leden
die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van deze service worden door dezelfde invuller benaderd.
De volgende SVD-leden zijn weer graag bereid u te helpen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Johan Jansen

Vosland 14

0547-352036

Hennie Kistemaker

Wilsonweg 39

0547-351917

Jan Olijdam

Vosland 17

0547-351613

Wim Knoop

Vosland 6

0547-351833

Giften

Senioren Vereniging Diepenheim heeft (via mevouw Meijer) een gift ontvangen van
€ 10,00, waarvoor onze hartelijke dank.

