
                                                                                                                             

Donatie 2021 

 

 

Hellevoetsluis, januari 2021 

 

Geachte donateur,       

         

Het jaar 2020 was er wel een met hindernissen, maar toch hebben velen van u nog deel 

kunnen nemen aan de ABO-activiteiten en -services. En daar zijn wij blij mee! Want samen 

met u en de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers is ABO toch een succesvol gebeuren.  

Ondanks de huidige corona-situatie hopen we dat we in 2021 ook weer een punt bereiken 

dat we de activiteiten, al dan niet in aangepaste vorm, kunnen starten.  

 

In het ABO-Nieuws trof u normaliter de berichtgeving over actuele activiteiten aan. Tegen-

woordig staan er wat berichten, weetjes en een puzzel in. Het Nieuws van februari zal wel 

weer als vanouds zijn, nl. gericht op de hulp bij de belastingaangifte. We gaan starten op de 

wijze zoals in voorgaande jaren, dus vanaf half februari kunt u zich opgeven voor hulp bij 

aangifte. Rekeninghoudend met de corona-maatregelen bekijken we begin maart hoe we de 

hulp in de praktijk kunnen vormgeven.   

 

ABO is er voor ouderen en dat is merkbaar in ons bestand. Jammer genoeg is het zo dat 

sommige mensen wegens gezondheid niet meer kunnen deelnemen, of er is sprake van 

overlijden of verhuizen. Maar er komen ook nieuwe donateurs bij. Het jaar 2021 wordt 

gestart met bijna 640 ingeschreven personen. 

 

Het organiseren van de activiteiten is mede mogelijk door uw deelname en steun. Om ABO 

ook in 2021 de ruimte te geven om door te gaan, willen wij u verzoeken een bijdrage te 

storten op rekening NL89 INGB 0007 1337 38 ten name van ABO Hellevoetsluis. 

Als u voor 2 personen een bijdrage stort, wilt u dit dan a.u.b. bij uw overschrijving 

vermelden?  En als u uw donateursnummer weet, dan graag dit nummer erbij vermelden.  

 

De minimale bijdrage is € 5,-- per jaar (meer mag ook, graag zelfs). Maakt u bijvoorbeeld 

gebruik van de invulhulp bij uw aangifte en is het een aangifte voor 2 personen, dan is de 

minimale bijdrage 2 x € 5,--. Datzelfde geldt voor een reisje: Samen op reis? Dit is 2 x een 

bijdrage. U maakt dan natuurlijk ook gebruik van de korting voor 2 personen.  

 

Informatie over ABO, aanmelding of de stand van zaken van activiteiten kunt u vinden op 

onze website www.abohellevoetsluis.nl of bel met het secretariaat 06 3012 6133.   

 

Wij hopen dat wij u in 2021 weer bij uw deelname aan de verschillende ABO activiteiten en 

services zullen ontmoeten.  

Met vriendelijke groet, 

het ABO bestuur 

 

 

PS  Als u samen op 1 adres woont is deze brief aan u beiden gericht.  


