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Colofon:                                                                                                                                                                                   

De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en ver-

schijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand maart  2021.                                           

De volgende uitgave verschijnt op 29 maart 2021.                                                                                                              

Lay out: redactie ‘De Senior’.                                                                                                 

Drukwerk ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’ telnr: 06 207 984 20  

De redactie bestaat uit:  

Henriette van der Gugten, Cees Hamburger en Hendrik Brussee.  

We zijn opzoek naar versterking van onze redactie.  

Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de voorkeur, of per telefoon bij onze secretaris  

Henriette van der Gugten: E-mail: secretaris@ansv.nu  Telefoon: 06 253 116 80. 

De uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ is           

15 maart. Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:  

redactie@ansv.nu 

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 29 maart vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.  

 

Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag dan met foto’s, maar zonder is ook welkom! 

De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende 

nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden naar: redactie@ansv.nu. 

Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen, in over-

leg met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die niet zijn ondertekend 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.  

Uit uitgaven van de Senior mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden over-

genomen.  
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Van de Bestuurstafel 

Beste ANSV-leden, 

In het maandblad  van november 2020  schreef ik nog n.a.v. het persbericht op 13 oktober 

2020 ‘Nederland gaat de komende 4 weken grotendeels op slot’. Maar daar bleef het 

niet bij. Tussentijds zijn de maatregelen weer aangescherpt, met als gevolg dat de feestda-

gen uit-sluitend in kleine kring gevierd mochten worden. Met als klap op de vuurpijl een ver-

dere lock-down in januari 2021 en een avondklok in februari 2021. 

Terugkijkend op het jaar 2020, moeten we als bestuur constateren dat wij in deze corona-

periode niet dat hebben kunnen brengen waar we voor staan. We hebben telkens gepro-

beerd met tussentijdse versoepelingen weer een aantal activiteiten op te starten maar keer 

op keer werden we ingehaald door een stijgend aantal besmettingen en opnames in zie-

kenhuizen door het coronavirus.  Op de Nieuwjaarsreceptie van 9 januari 2020 ontvouwden 

we nog allerlei plannen. De voorbereiding voor het 5-jarig bestaan in februari 2021, het 

werven en aanstellen van een nieuwe penningmeester en secretaris. Het uitschrijven van 

een ledenvergadering in februari 2021 het opzetten van een nieuw betalingssysteem voor 

contributie en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 

We hebben wel geprobeerd om nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals het lunchen op 
maandag en woensdagmiddag en het BO-Bingo-spel op de donderdagmiddag. Als snel 
moesten we ook de lunchactiviteiten staken. Het Bo-Bingospel op de donderdagmiddag 
was een geweldig succes. Er deden ruim 260 deelnemers uit de Bollenstreek aan mee.  
Samen met de vrijwilligers van Bo en Stichting Welzijn, en de vele particuliere sponsors, 
zijn we erin geslaagd dit ruim 18 maal te organiseren in 2020. De attenties voor de leden 
met Sinterklaas en Kerst zijn zeer gewaardeerd .Ook het bellen van 80-jarige senioren in 
Noordwijk samen met Stichting Welzijn en de overige ouderenbonden was een succes en 
deze telefoonactie blijft doorlopen. 
 

 
Het samenwerkingsverband DBO (driebonden overleg), destijds samengesteld door de 
bonden KBO Noordwijk, ANSV en PCOB is inmiddels achterhaald en ontbonden. Op 11 
december 2020 hebben de vertegenwoordigers van de bonden ANSV, KBO Noordwijk, 
KBO Noordwijkerhout, KBO De Zilk een handtekening gezet onder de statuten voor een 
nieuw samenwerkingsverband: Senioren4Noordwijk.  
 
Er hebben zich  potentiële kandidaten aangemeld voor de functie van penningmeester en 
secretaris. Helaas is door de maatregelen rond Corona nog geen gelegenheid geweest 
voor het persoonlijk doorspreken en kennismaken met het gehele bestuur. We kunnen de 
kandidaten daarom nog niet als definitief aan u voorstellen. 
 
In 2020 is een aantal ANSV-leden ons ontvallen. In deze coronatijd was het bijzonder 

moeilijk om steun en een knuffel te geven. Wij willen hierbij alle nabestaanden nogmaals 

onze steun en sterkte wensen om dit verlies te kunnen dragen.             (vervolg op pag. 5) 
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*****  2021  ***** 

Geen nieuwjaarsreceptie, geen activiteiten, geen ledenvergadering in februari 2021, geen 

feestelijkheden in februari m.b.t. het 5 jarig bestaan van ANSV, geen persoonlijk contact 

met elkaar enzovoort. Het kabinet heeft het voortdurend over testen en vaccineren. Daarna 

komt er licht aan het eind van de tunnel en is er weer perspectief. Maar voorlopig blijft alles 

zoals het nu is: 1,5 meter afstand, mondkapjes, buurthuizen dicht, aantal bewegingen tot 

een minimum beperken, max.1 bezoeker per dag enzovoort. 

Het bestuur van ANSV doet er alles aan om er klaar voor te zijn als straks de maatregelen 
weer versoepelen en we weer kunnen genieten van alle activiteiten en contacten. 
In dit maandblad vindt u het voorlopig jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020 en 
het voorlopig beknopt financieel jaarverslag van de penningmeester a.i. (het financieel jaar-
verslag moet nog goedgekeurd worden door de kascommissie, maar door de coronacrisis, 
heeft dat nog niet plaatsgevonden) Na goedkeuring zullen we dit melden en kunt u het 
complete financieel jaarverslag opvragen bij het bestuur. 
Ook vindt u in het maanblad een verzoek tot betaling. Wij willen u vriendelijk verzoeken dit 
contactloos te doen. Dat betekent: overmaken via de bank. De gegevens vindt u op pagina 
15 in dit blad. 
Ook vindt u in het maandblad de werkwijze van de belastinginvullers. Gezien de corona-
maatregelen zijn zij ook verplicht om volgens de richtlijnen te werken. Nadere informatie 
hierover vindt u op pagina 13 in deze Senior. 
 
Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers, de bezorgers, activiteitenbegeleiders en alle an-
deren die zich inzetten voor onze vereniging, bedanken voor hun inzet in 2020. Het was 
een moeilijk jaar, maar ondanks alle beperkingen konden wij steeds op jullie rekenen. Petje 
af!! 
 
Ton Donders 
Voorzitter a.i. 
 

 

Bericht van overlijden 

  
           Mijnheer A. Plug, Meander 45, 2211 Noordwijkerhout  
  Mevrouw C. de Vos – Binnendijk, Ranonkelstraat 34, 2201 EB Noordwijk 
 Mijnheer E. Aertse, gr Hoogwaak 211, 2202 TZ Noordwijk 
  Mevrouw Aertse- vh Wout, Gr Hoogwaak 211, 2202 TZ Noordwijk 
  Mijnheer PJ de Groot, Stevenshof 10, 2203 BT Noordwijk 
 Mevrouw D. Abswoude vd Berg, Peterhof 71, 2201 TG Noordwijk 
 Mevrouw C.J.M. Cramer- v Rooijen, Wassenaarsestraat 32, 2201 RD Noordwijk 
 Mevrouw J. Duijndam Jeroen 1-k 117a, 2201 KS Noordwijk 
  Mijnheer J. vd Zanden Hoofdstraat 3d, 2202 ES Noordwijk 

 
Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe 

 

 

Vervolg van pagina 3   

‘Van de bestuurstafel’ : 

† 
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ANSV jaarverslag 2020 van de secretaris 

Het ANSV bestuur vergadert maandelijks op de 
1

e
 woensdag van de maand.  

Maandblad De Senior;  
Verschijnt 10 x per jaar. De redactie is in han-
den van  Henriette van der Gugten en Cees 
Hamburger. 
Ledenadministratie   
Aantal leden per 1 januari 2020 698, 31 de-
cember 2020 telden we 728 leden.  
Belastingservice   

Actieve belasting-invullers voor ANSV zijn: 

Dick van der Gugten, Cees Hamburger, Pieter 

Verhoeven, Ton Ouwehand, Froukje Vriezema, 

Tiny van den Wollenberg, Harm Meijers en Wil 

Steenvoorden. 

In totaal zijn door de gezamenlijke Noordwijkse 
belastinginvullers, verenigd in de ‘Belasting in-
vuller voor en door senioren in Noordwijk’, 499 
aangiftes verzorgd voor IB2019, inclusief  erf-
belasting en F- en P-formulieren. Er zijn 60 for-
mulieren ingevuld voor aanvraag of wijziging 
van huur- en zorgtoeslag. 
 

Advies WMO en ISD:  

Adviseurs zijn: Ton Donders, Froukje Vrieze-

ma, Hennie Meeuwenberg, Tiny van den Wol-

lenberg, Ton Ouwehand, Wil Steenvoorden en 

Cees Hamburger.  

Ook in 2020 is er regelmatig advies en onder-

steuning  gegeven ten aanzien van vraagstuk-

ken  met betrekking tot Sociaal Domein en 

aanvragen bij ISD. De vragen die gesteld wer-

den waren soms zeer complex en vergden veel 

tijd en inzet van de medewerkers. 

Bestuurlijk De bestuurstaken zijn als volgt 
verdeeld:  
Voorzitter a.i. Ton Donders voorzitter. Hij 
leidt de vergaderingen, coördineert de 
werkzaamheden en vertegenwoordigt de 
Vereniging bij officiële gelegenheden.  
Is lid van de Adviesraad Sociaal Domein, 
heeft zitting in de provinciale werkgroep 
openbaar vervoer Zuid-Holland. Is actief 
binnen Stichting Welzijn met het project 
‘Koffie en Administratie/Geldzaken’. Is be-
stuurslid van het nieuwbouwproject Thuis-
Huis Noordwijk.  
 
Secretaris: Henriette van der Gugten. Zij 
verstuurt uitnodigingen voor bestuursverga-
deringen en Algemene Ledenvergadering 
en is verantwoordelijk voor het maken van 
de notulen. Zij zorgt voor de algehele cor-
respondentie. 
 
Penningmeester a.i. Jan Hoek. Hij is ver-
antwoordelijk voor de financiële zaken en 
exploitatierekening, het beheren van de kas 
en de bankrekening, het innen van contri-
butie, het doen van betalingen, het maken 
van het financieel jaarverslag en hij be-
waakt de begroting. 
 
Ledenadministrateur: Ton Ouwehand. Hij 
is verantwoordelijk voor de ledenadmi-
nistratie, de ledenlijst en de leden- en vuur-
torenpassen.  
Bestuurslid wonen en belastingadvi-
seur: Cees Hamburger. Hij geeft advies op 
het gebied van wonen en zorg. Hij vult op 
verzoek ook  aangiften inkomstenbelasting 
in. 
Bestuurslid activiteiten: Hennie Meeu-
wenberg-Beijer en Aad Passchier. 
Bestuurslid bezoekersteam voor de kern 
Noordwijk Binnen: Hennie Meeuwenberg. 
Bestuurslid bezoekersteam voor de kern 
Noordwijk aan Zee: Aad Passchier. 
Het Dagelijks Bestuur was vertegenwoor-

digd in de volgende overlegorganen: 

Het overleg met de bonden KBO Noord-

wijk, KBO Noordwijkerhout, KBO De Zilk 

heette tot november 2020 DBO (Drie Bon-

den Overleg). Daarin waren KBO Noord-

wijk,  

ANSV en PCOB Noordwijk vertegenwoordigd. 

Na het beëindigen van de afdeling PCOB 

Noordwijk is gezocht naar een andere opzet en 

het realiseren van een samenwerkingsverband 

met statuten. Daarbij is advies gevraagd aan 

Notaris Kruis-Sweere. Dat heeft geresulteerd 

in het oprichten van de stichting ‘Federatie Se-

nioren4Noordwijk’. Deze 4 bonden komen een 

keer per maand bijeen. ANSV wordt daarin 

vertegenwoordigd door Ton Donders. ANSV 

wordt via Senioren4Noordwijk ook vertegen-

woordigd in Welzijn Noordwijk 

Noordwijk, 10 januari 2021 
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Op deze pagina tot en met pagina 10 vindt u overzichten van hoe in deze coronatijd 

ANSV als leden van de vereniging aan beperkte activiteiten, ook financieel gezien, heeft 

kunnen deelnemen.  

Zoals hieronder en op de volgende pagina’s een beknopte toelichting op het financieel 

jaarverslag 2020, de exploitatie en de begroting voor 2020.  

 

Toelichting op het voorlopig beknopt financieel jaarverslag                           

en exploitatie ANSV over het boekjaar 2020. 

Het is goede gewoonte om in februari de jaarlijkse ledenvergadering te houden en financiële 

verantwoording af te leggen over het voorgaande boekjaar, maar vanaf 13 maart 2020 zitten 

we in een corona pandemie met als gevolg zeer beperkte contact mogelijkheden. 

I.v.m. de beperkte mogelijkheden in deze lock-down periode was het niet mogelijk om met 

meer dan 1 persoon bij elkaar te komen. Dat heeft tot gevolg dat er nog geen kascontrole heeft 

kunnen plaats vinden. Hierbij vindt u wel een overzicht van kosten en baten en een kort over-

zicht van de balans. 

In het exploitatieoverzicht ziet u een kolom met boeknummers en een kolom met kosten en ba-

ten. Achter ieder boeknummer staat een aantal activiteiten bijvoorbeeld: 

Boeknummer: 

400: Hieronder vallen de drukkosten van het maandblad. 

405: Hieronder vallen verzendkosten van het maandblad, tassen en puzzels. 

435: Bezoekersteam: ANSV-leden bezoeken, met een attentie, zieken en jubilarissen.  

449: Overige kosten: Hierin zijn de kosten opgenomen voor de Sinterklaas- en                       

 Kerstattenties en de notariskosten voor realisatie federatie noordwijk4senioren. 

450: Kosten Bingo: We hebben in 2020 tot 13 maart 5 x een reguliere Bingo kunnen draaien en 

 daarnaast 18 x een Bo-Bingo online. De Bo-Bingo hebben we als ANSV gesponsord. Nor-

 maal krijgen de Bingo deelnemer gratis koffie, nu hebben we dit koffiegeld gebruikt om de 

 BO-Bingo te kunnen draaien (samen met giften van bedrijven en particulieren) ook heeft de 

 Oranjevereniging bijdrage geleverd. 

820: Subsidie: Door de gemeente Noordwijk is subsidie verleend naar ledenaantal..  

110: Er is een groot bedrag gereserveerd voor 2021. Dit is bedoeld voor de viering van   

  het 1e Lustrum van ANSV. De voorbereidingscommissie had dit gepland in februari   

  2021, maar zoals u begrijpt ,vindt dit i.v.m. de corona-pandemie geen doorgang.   

  De commissie beraadt zich over, hoe en in welke vorm, we dit toch kunnen vieren. 

Boven genoemde posten geven in grote lijnen weer hoe het financieel jaarverslag is opgezet.  

 

Penningmeester ai: Jan Hoek 
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Exploitatie 1 januari t.e.m. 31 december 2020 
          kosten Baten 

400 kst senior 3067,50 

405 kst ivm senior 976,88 

410 afdrachten 500,00 

415 kst ledenadm. 523,68 

420 kantoorkst 602,33 

425 bestuur/verg 1277,83 

430 representatie 1231,65 

435 bezoekersteam 800,00 

440 kst lustrum 0 

445 viering/jub. 529,83 

449 ov.kst 4575,23 

450 kst bingo 2668,15 

455 bijdr. bingo 1467,20 

460 act. bloem 0 

465 bijdr. bloem. 0 

470 ov. act. 593,97 

475 bijdr. ov act. 299,50 

490 overig 0 

800 contr. 2020 12590,00 

805 ret.contr. 2020 280,00 

850 contr. 2021 0 

810 advertenties 0 

820 subsidie 3250,00 

830 ov bijdragen 210,00 

tot.kst/baten             17627,05             17816,70 

100 eig.vermogen 8690,54 

110 voorziening 7000,00 

150 kas algemeen 0 

155 kas bloem 54,32 

160 bank 16991,87 

200 kruispst 0 

210 voorschotten 0 

300 debiteuren 480,00 

350 crediteuren 1646,00 

                                                                  17526,19     17336,54 
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 ANSV      

  exploitatie 2020  begroting 2020 

 Senior    3.067,50    4350  

 Ov. kosten Senior       976,88    1600  

 Bezoekersteam       800,00    550  

 Bingo    1.200,95    1450  

 Opaas/Kerst etc    600  

 Afdrachten       500,00    1800  

 Kantoorkosten    1.126,01    1300  

 Div. activiteiten       294,47    870  

 Bestuur/representatie    2.509,48    1750  

 Overige kosten    5.105,06    0  

 Subsidie  3250,0   3350 

 Advertenties  0   1100 

 Contributies  12310,00   11950 

 Overige baten  210,00   0 

 voordelig  saldo 189,65    2130   

   15.770,00  15770,00  16400 16400 
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W IST U: 

-  dat u voor een vrijblij   

vende en kosteloze testamentcheck te allen 

tijde een afspraak kunt maken? 

-  dat u – nu corona roet gooit in het feestge-

druis – in plaats van een huwelijk ook 

(tijdelijk) voor een geregistreerd partner-

schap kunt kiezen? Op maandagochtend is 

dat bij de meeste gemeenten gratis. U kunt 

het dan ná de corona-crisis omzetten in een 

huwelijk op bijvoorbeeld zaterdag, in de ou-

de raadszaal, met zoveel gasten als u wilt 

en een groot feest na afloop. De eventueel 

gemaakte partnerschapsvoorwaarden wor-

den bij het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk automatisch 

wettelijk omgezet in huwelijksvoorwaarden, 

daar hoeft u dus geen tweede keer meer 

een notaris voor in te schakelen. 

-  dat steeds meer mensen levenstesta-

menten maken? Twijfelt u, is misschien een 

algehele volmacht voor u voldoende of wilt u 

er eens over komen praten? Geen pro-

bleem! Vrijblijvend en voor u kosteloos leg ik 

u de verschillen uit. 

 

 

 

- dat de vrijstelling overdrachtsbelasting voor 

starters vanaf 1 april a.s. alleen nog maar 

geldt voor woningen onder de € 400.000? Als 

u als starter een duurder huis koopt, moet u 

dus zorgen dat u vóór 1 april a.s. de levering 

bij de notaris hebt gepasseerd. Op een huis 

van € 500.000 scheelt het    € 10.000 over-

drachtsbelasting! 

- dat u ook in het zicht van echtscheiding uw 

huwelijksvoorwaarden nog kunt wijzigen in – 

bijvoorbeeld – een gemeenschap van woon-

huis? Stel het huis is van de man en moet 

na de scheiding naar de vrouw, betaalt de 

vrouw 2% overdrachtsbelasting. Als je het 

huis gemeenschappelijk maakt, kan het na 

de echtscheiding vrij van overdrachtsbelas-

ting toegedeeld worden aan de vrouw. 

- dat een codicil om rechtsgeldig te zijn hand-

geschreven moet zijn. Dus niet op de com-

puter uittikken! Het codicil moet uw persona-

lia bevatten, de gelegateerde spulletjes 

moeten zijn gespecificeerd (dus niet "al mijn 

sieraden zijn voor Joke"), u moet de plaats 

en datum van ondertekening vermelden en 

ten slotte uw handtekening. Behalve legaten 

van spulletjes kunt u ook uitvaart-, begrafe-

nis- of crematiewensen in het codicil opne-

men. 

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk 

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – 071-3640100 – ckruis@notariskruissweere.nl 

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 

Bij veel mensen valt binnenkort weer ( of is 

inmiddels binnen) de bekende ‘blauwe en-

velop’ in de bus voor de aangifte over 2020.    

Voor velen een schrikbeeld, maar niet voor 

die mensen die al jarenlang hun aangifte la-

ten doen door de  belastinginvullers van de 

gezamenlijke lokale Ouderenbonden en 

Stichting Welzijn Noordwijk. Zij  zijn hier klaar 

voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen, 

niet alleen met uw aangifte inkomstenbelas-

ting, maar ook eventueel met uw huur- en 

zorgtoeslag. Deze vrijwilligers hebben hier-

voor een gedegen opleiding gevolgd, die 

speciaal gericht is op de eenvoudige belas-

tingaangiften. Deze service wordt door de 

belastinginvullers tegen een kleine kosten-

vergoeding (€12, -) verleend per adres. De 

doelgroep: in principe leden van de lokale 

Ouderenbonden en donateurs van Stichting 

Welzijn Noordwijk, met een jaarinkomen tot  

€ 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 

(gehuwden/samenwonenden.)                                                                                                                        

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit 

jaar rechtstreeks telefonisch contact op te 

nemen met uw belastinginvuller uit onder-

staande lijst. Dit jaar zullen in verband met 

Corona de meeste aangiften telefonisch wor-

den afgehandeld, waarbij  de documenten bij 

u worden opgehaald of door u afgeleverd op 

het adres van de belastinginvuller.  

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 

1 MEI 2021. Vóór 1 maart 2021 krijgt u even-

tueel  een brief van de Belastingdienst met 

een nieuwe machtigingscode. Deze code 

heeft de belastinginvuller nodig om uw gege-

vens te downloaden en uw aangifte te doen. 

Mocht u deze brief   en/of nieuwe machti-

gingscode niet ontvangen hebben, dan vra-

gen wij deze machtigingscode voor u aan.  

Zelfs als u nog nooit aangifte gedaan heeft, 

kan het zinvol zijn onze hulp in te roepen in 

verband met aftrekbare zorg/ziekte kosten en 

eventuele huur- en zorgtoeslag. Via de com-

puter kan ook in korte tijd worden uitgere-

kend wat u moet betalen of eventueel kunt 

terugkrijgen van de al ingehouden en/of be-

taalde belasting en of u het correcte bedrag 

van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt 

gekregen in 2020 en uitgekeerd krijgt in 

2021. Ook kan worden bekeken of u in aan-

merking komt voor kwijtschelding gemeente-

belasting en waterschapslasten.  

De belastinginvullers staan weer tot uw 

dienst en de volgende mensen kunt u bellen:  

Froukje Vriezema    36 160 43  

Hans van de Hoeven   06 5363 2160   

Harm Meijers                      36 106 04                                                                                  

Pieter Verhoeven   06 222 357 62                                                                                                                

Teun Meijvogel                   36 460 37                                                                                   

Ton Ouwehand                   36 186 38                                                                                     

Wil Steenvoorden               06 5240 7408                                                                                  

Wil van Leeuwen                36 161 63                                                                                     

De volgende belastinginvullers nemen geen 

nieuwe klanten meer aan:                                                                         

Aad van der Meer    36 143 56                                                                                                                    

Berend Ike        36 123 70    

   06 400 437 09  overdag!                                                                 

Cees Hamburger     36 199 54         
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Betalingsverzoek contributie 2021 

 

Geachte leden, 

Uit de jaarstukken blijkt dat er geen verhoging van de contributie nodig is.  

De contributie voor enkelleden bedraagt € 20,00 voor het kalenderjaar 2021. 

Is uw partner ook lid, dan bedraagt de contributie voor het kalenderjaar 2021       
€ 30,00 voor u beiden. 

ANSV wil zich aan de Coronamaatregelen houden. Daarom verzoeken wij u, om 
persoonlijk contact te vermijden, de betaling via de bank te doen. Is het ѐcht niet 
mogelijk om via de bank te betalen, neemt u dan contact op met de voorzitter a.i.: 
Ton Donders ton.donders@casema.nl.  
Wij verzoeken de leden die hun contributie nog niet overgemaakt hebben vrien-
delijk om bovengenoemde bedragen vὸὸr 1 april 2021 over te maken op reke-
ningnummer: NL14INGB0007090565 ten name van ANSV. Vermeld s.v.p. uw lid-
maatschapsnummer. Het lidmaatschapsnummer vindt u op de ledenpas. 
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Samenstelling van het Bestuur 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter a.i.: Ton Donders        071 3614981   ton.donders@casema.nl 

Secretaris: Henriëtte van der Gugten    06 25311680  info@ansv.nu 

Penningmeester a.i.: Jan Hoek              071 3688615  braamhk@gmail.com 

Bestuursleden :   

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:  Hennie Meeuwenberg-Beijer           3614198 

                                                                        karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee:   Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Bestuurslid Wonen:     Vacature        

Bestuurslid ledenadministratie:    Ton Ouwehand                             3618638 

                                                                                 floriston@hetnet.nl 

Bestuurslid activiteiten:     Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Berichten maandblad:      redactie@ansv.nu 

Adviesraad Sociaal Domein/koken:    Ton Donders    3614981 

                                                                                 ton.donders@casema.nl 

Inkomstenbelasting IB2020  

Voor meer informatie en de complete namenlijst belastinginvullers inkomstenbelasting 2020 zie pagina 13.  

Ouderenadviseurs :  

Ton Donders:  Coördinator   071-3614981 ton.donders@casema.nl 

Web-master:  

Henriëtte van der Gugten    06 25311680 ansv.secretaris@gmail.com 

Webadres:       www.ansv.nu 

Facebook  pagina: 

Coty Hamburger        Facebook pagina: ANSV Noordwijk 

Ledenadministratie:   

Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout    071-3618638    floriston@hetnet.nl  

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan hier boven staande ledenadministratie. 

Redactie: 

Cees Hamburger     redactie@ansv.nu 

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV bedraagt € 20,00 p.p. Is uw partner ook lid, dan bedraagt de 
contributie € 30,00 voor u samen. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer 
en een betalingsverzoek.                                                                                                                                              
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565, t.n.v.               

ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en Lidmaatschapsnummer. 
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