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Inleveren kopij graag vóór 16 februari 2018 

Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH 

statuten zie: www.ssovh.nl 

 

Voorwoord 

De beste wensen voor 2018, met heel veel goede gezondheid, geluk en voorspoed. 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 2 leden en is er nieuws van de senioren en de 

ledenadministratie. Verder is de binnengekomen kopij zeer summier. Dus is er iets leuks, grappigs, 

ontroerends te melden, schrijf dan gerust.  

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier, 

Jolanda Zegers 

 

 
             IN MEMORIAM 

          Op woensdag 27 december 2017 

                        is ons lid   

                Michel  Vanderbroeck 

                   overleden 

             Michel was jaren lid bij SSOVH. 

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en 

familie veel sterkte toe bij het verwerken van 

dit verlies 

Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

           

                         

                IN MEMORIAM 

Op Maandag 4 december 2017 

               is ons lid   

               Hub Hermens  

                          overleden                                                                    

Hub was jaren steunlid bij SSOVH 

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en 

familie veel sterkte toe bij het verwerken van 

dit verlies. 

Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 
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Beste Leden SSOVH sectie Senioren, 

 

Allereerst, iedereen een gelukkig 2018 en dat we dit jaar ook weer gezond mogen afsluiten. 

U leest dit stukje, naar ik aanneem, ergens in januari 2018. Wat zal het dan voor weer zijn? 

Ligt er een dik pak sneeuw of hoe koud? Allemaal vragen, veel vragen, ook over hoe zal het 

vergaan met de SSOVH in het algemeen, maar onze sectie in het bijzonder. Hebben we 

bestaansrecht? Ik denk het zelf van wel, maar de gepensioneerden moeten wel willen 

komen. En ook jongere bestuurders. Tegenwoordig kijken we graag naar links en of rechts, 

daar zit onze buurman of buurvrouw, die zal toch wel iets willen doen? Zelf blijven we graag 

op onze handen zitten. Als ik dit zo aan het pennen ben, mijn zielenroerselen aan het papier 

in Word document 2016 toevertrouw, valt er (zondag 3 december 2017) nog wat lichte 

sneeuw. Strooiwagens rijden af en aan. Er wordt ijzel verwacht. Het is waterkoud. In dit gure 

weer heb ik eerder de kerstkaarten en uitnodigingen, voor het bijwonen van de kerstviering 

op woensdag 20 december, naar de wonder mooie oranje postbus gebracht. Nu bedenk ik 

me, er zijn in onze oude spoorwijk Eikenderveld al veel postbussen weggehaald. Er zijn er 

mijns inziens welgeteld nog twee. Bij de beide stations in Heerlen, Woonboulevard en 

Centrum. Ja, als je nog verder loopt, ook bij Albert Heijn ’T Loon. Dat doe je ouderen met 

hulp van een rollatertje toch niet aan. Nog een dikke twee weken en dan komen Die 

Moselsänger in de Spuiklep acte de préséance geven , een zeer bekend mannenkoor. Ik kijk 

er naar uit. Op dit moment zijn er al aanmeldingen. Misschien kan ik in het volgende uitgaven 

van Het Frontsein er weer iets over schrijven. Als u dit nu toch aan het lezen bent, kom ook 

eens naar onze woensdag inloopmiddagen. Ze zijn buitengewoon gezellig, goed, dat is 

natuurlijk zeer persoonlijk. Maar ik vind het leuke middagen. Waar veel gebeurt. Kaarten, 

biljarten, darten of sjoelen, Zelfs tafeltennissen is mogelijk. En zit u eens verlegen om een 

oud collega te ontmoeten en weer eens bij te praten, het kan allemaal. In het Fontsein van 

december heeft u de rouwadvertentie van Nico Janssen kunnen lezen. Wat is het snel met 

Nico, nadat wij vernamen dat hij ernstig ziek was, gegaan. Nico, de beste machinist van 

Bocholtz, dat zei hij altijd. Maar…..hij was de enige spoorman in dat gehucht. Nico, we 

missen je, maar je kaartvrienden nog het meest. Ik hoor je nog ‘een cappuccino en een 

Elske’, en wie het ook bracht, altijd je antwoord ‘u bent bedankt mevrouw’. Graag wil ik Henk 

Gort van harte beterschap wensen en sterkte met zijn revalidering in Adelante. Hopelijk ben 

je weer snel in ons midden. Voor onze senioren zijn we weer druk in de weer, er moet 

binnenkort weer een nieuwsbrief uitkomen, met nieuwe frisse aankondigingen. Een uitstapje, 

maar waarheen? We zijn er mee bezig. Is het allemaal haalbaar? En vooral, betaalbaar. 

Want het SPF is nog niet van zins om de pensioenen te gaan verhogen. Nou ja, een tientje 

op jaarbasis, een paar mezenbollen kan je ervan kopen, dat zet geen zoden aan de dijk. 

Wel, ik heb weer een stukje gepend voor het Frontsein veel leesplezier en tot een volgende 

keer. 

Frans Evers, f-evers@home.nl  
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 Inning deelcontributies secties  
  
Naar aanleiding van vragen en ook opmerkingen over het systeem van het innen van de 
deelcontributie bij SSOVH is het hoofdbestuur in 2014 van mening geweest dat daar anders 
mee om gegaan zou moeten worden.   
  
Met ingang van 2015 wordt er dus wanneer iemand lid wordt van SSOVH en enige 
sectie steeds de volgende systematiek gehanteerd:  
  

 Start het lidmaatschap in het 1e kwartaal van het jaar dan wordt de volledige 
basiscontributie en de volledige sectie contributie in rekening gesteld.  

  
 Start het lidmaatschap in het 2e kwartaal van het jaar dan wordt de volledige 
basiscontributie en 3/4 deel van de sectie contributie in rekening gesteld.  

  
 Start het lidmaatschap in het 3e kwartaal van het jaar dan wordt de volledige 
basiscontributie en 1/2 deel van de sectie contributie in rekening gesteld.  

  
 Ten slotte, als het lidmaatschap in het laatste kwartaal van het jaar start dan 
wordt de volledige basiscontributie en 5/4 deel van de sectie contributie in rekening 
gesteld.  

  

Een aantal secties, te weten Bridge – Computer – Fitness – Senioren, leggen een extra 
sectie contributie aan hun leden op. Deze extra bijdrage aan de sectie geldt per jaar en 
wordt derhalve ook, op jaarbasis, steeds volledig in rekening gesteld aan het lid.  
  
Hiermee is iemand dan lid van SSOVH en die sectie tot en met 31 december van het daarop 
volgende jaar. Bij de berekening van 3/4 of 1/2 dan wel 5/4 deel van de sectie contributie, 
worden de bedragen die hieruit voortvloeien steeds naar boven afgerond op hele Euro’s.   
  
Bestuur SSOVH  
 
 
 
 
 
 


