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NIEUWSBRIEF 8 juli 2022 

Voorwoord 
   

 Het gaat goed met ons KDC.  Het ziet er naar uit dat we komende jaren optimaal onze  
vrijwilligersactiviteiten vanuit ons Vrijwilligershuis kunnen blijven uitvoeren.  We staan er  
financieel goed voor waardoor we blijven kunnen sparen voor het moment dat we naar andere  
huisvesting moeten uitzien. We weten ook nog niet wat de economische crisis door de  
oorlog in Oekraïne  voor gevolgen zal hebben maar het is zeker dat als het nodig is we als KDC met  
al haar betrokken en hardwerkende vrijwilligers veel mensen zullen kunnen helpen als dat nodig is. 
We gaan proberen om voor onze vrijwilligers en onze afnemers ook in de zomer een vertrouwde  
thuisbasis te zijn door al onze activiteiten zonder vakantiesluiting door te laten gaan. Natuurlijk op 
vrijwillige basis voor hen die willen en kunnen. Het bestuur wenst allen alvast een fijne en vooral verdiende 
zomervakantie toe. 
 
 

 
 

   
 
AED herhaling 

 
Een aantal van onze vrijwilligers heeft vorig jaar meegedaan aan de cursus Reanimatie. Hun certificaat heeft  
een geldigheidsduur van één jaar! Daarom organiseren we voor hen een herhalingsmiddag. 
Noteer alvast in je agenda: donderdagmiddag 13 oktober om 13.30 uur in ons KDC gebouw! 
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Statuten KDC aangepast. 
De statuten van KDC zijn (door het bestuur) aangepast.  
Omdat we een aantal wensen hadden om onze statuten actueel  te maken en omdat er sinds medio  
vorig jaar in het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) nieuwe regels gelden  
voor verenigingen en stichtingen hebben we daartoe besloten. 
Op 22 juni 2022 zijn de nieuwe statuten bij de notaris getekend. 
Als er belangstellenden zijn om de nieuwe statuten in te zien dan kun je contact opnemen met onze  
secretaris: Wim Muskens (wimmuskens@hetnet.nl). 

 
 Vakantiesluiting 

 
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Veel vrijwilligers zijn dan een aantal weken afwezig. 
Daarom hebben we besloten om vanaf 19 juli t/m 16 augustus op dinsdagmiddag de Spullenbank en  
de receptie te sluiten. De openingstijd is dan op die dinsdagen van 9.30 tot 12.00 uur! 
 

 
Jaarverslag 2021 is gereed. 
Met enige vertraging is het KDC jaarverslag over 2021 afgerond en aan de gemeente Loon op Zand als 
subsidieverstrekker gestuurd. Daarnaast is het jaarverslag ter informatie aan alle politieke partijen  
binnen onze gemeente en aan andere belangstellende partijen gestuurd. 
Daarop zijn diverse hartverwarmende reacties binnengekomen als: 
- weer een interessant jaarverslag, 
- jullie zijn echt met de goede dingen bezig, 
- ziet er goed uit, 
- ben steeds opnieuw onder de indruk van wat KDC allemaal voor elkaar bokst. 
 
Voor iedereen die erin geïnteresseerd is: het jaarverslag 2021 staat ook op onze website. 

 
Subsidieaanvraag 2023. 
De subsidieaanvraag voor KDC voor het jaar 2023 is inmiddels ook weer ingediend bij de gemeente. 
Ondanks de stijgende kosten van met name energie en huur vragen we voor 2023 nauwelijks meer  
subsidie dan in de jaren 2021 en 2022. We verwachten dat we de kostenstijgingen grotendeels kunnen  
opvangen met de toenemende inkomsten uit de spullenbank. 

   
Controle brandblusmiddelen. 
Op 16 juni 2022 heeft Van Rijn Brandbeveiliging BV de periodieke controle (keuring) op alle  
brandblusmiddelen als de poederblussers en de haspels in het KDC gebouw weer uitgevoerd. Na wat klein 
onderhoud is alles weer in orde bevonden. 
Het is niet alleen voor onze veiligheid belangrijk dat alle brandblusmiddelen in orde zijn, maar ook voor de 
verzekering is het van belang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabo ClubSupport 2022. 
Ook voor de jaargang van 2022 gaat KDC zich weer aanmelden voor Rabo ClubSupport. Het doel waarvoor  
we dit jaar - via de gebruikelijke procedure om zoveel mogelijk stemmen bij elkaar proberen te krijgen - gaan  
is een upgrade van onze automatisering. Denk daarbij aan onze hardware, software en eventueel een  
kassasysteem. 
Hou de berichtgeving in de gaten; het stemmen kan van 5 tot en met 27 september. 
 
Volgende KDC-café. 
In de vorige nieuwsbrief stond het misschien wat verdekt opgesteld, maar het volgende KDC-café is op 
vrijdagmiddag 16 september. Noteer de datum alvast !! 

 
Vragen voor het bestuur 
Het bestuur staat natuurlijk open voor opmerkingen en suggesties dus aarzel niet om hen te bellen, 
te mailen of hen aan te spreken als bestuurslid of als portefeuillehouder van een van de activiteiten  
van KDC. Voor portefeuilleverdeling zie onder. 
 
De mailbox bestuur@kdc-loz.nl. 
Het bestuur van KDC heeft een eigen e-mailadres.  
Dit e-mailadres is bedoeld voor e-mailtjes die uitsluitend bestemd zijn voor het bestuur. 
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot deze e-mails. 
Mailen kan naar bestuur@kdc-loz.nl 
 
Bestuur KDC 
 
Henk Hamers  bestuurslid  Spullenbank en Fietsenbank 
Ad Verberne  bestuurslid  Klussen- en dienstenbank en Balie 
Rob de Bruijn  penningmeester Beheer gebouw en financiën 
Wim Muskens  secretaris  Repair Café, Formulierenbrigade en secretariaat 
Henk van Komen voorzitter  Communicatie en PR 
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