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SPORTHAL PALAESTRA DEINZE
zondag 18 november 2018
info sportdag:
Jan Decabooter,
tel. 09/386.44.83,
jan-decabooter@hotmail.com
of Eric De Vogelaere,
tel. 09/282.77.75,
eric.de.vogelaere@skynet.be

van 14u30 tot 17u30

v.u.: Gezinsbond Gewest Deinze,
p/a Kouterlosstraat 69, 9800 DEINZE.
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Voordracht: ERFRECHT EN ERFBELASTING! Hoe zit het in elkaar ?

vrĳdag 16 nov. 2018 om 20 u. in buurtcentrum De Rekkelinge, Désiré Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze
door Manuela Van den Berghe,V.U.:
juriste
GezinsbondOCMW
Gewest Deinze Deinze
p/a Kouterlosstraat 69, DEINZE

Stelt u zich vragen hoe het juist zit met je nalatenschap, en welke mogelĳkheden je hebt om je erfenis deels zelf te
bepalen, en wat de ﬁscale voordelen en gevolgen ervan zĳn ? Sinds 1 september 2018 zĳn er heel wat belangrĳke veranderingen gebeurd op vlak van erfrecht die je meer mogelĳkheden bieden om zelf de teugels in handen te nemen.
In deze voordracht gaan we volgende zaken na:
- Wettelĳke bepalingen.
- Wie zĳn uw erfgenamen, en hoe verloopt de verdeling?
- Welke mogelĳkheden heb je om de bedeling maximaal naar je zin te laten verlopen?
- Welke middelen heb je om ook de ﬁscale erfenis te beïnvloeden?
- De erfenis aanvaarden of verwerpen.
- Hoe zelf een testament opmaken?
- Welke mogelĳkheden zĳn er om een schenking uit te voeren, en hoe verloopt dit ﬁscaal?
- Duo-legaat ?
Manuela Van den Berghe, juriste bĳ het OCMW Deinze, maakt ons graag wegwĳs in het Belgische erfrecht, en de laatste wĳzigingen ervan die sinds 1 september van kracht zĳn.
Info & inschrĳving: Eric De Vogelaere, 09/282 77 75 of eric.de.vogelaere@skynet.be vóór 15 november.
Toegangsprĳs: Leden Gezinsbond op vertoon van hun lidkaart 2018: € 4; niet-leden betalen € 6.
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VERNIEUWDE LIJST VAN KINDEROPPASDIENST-COÖRDINATOREN
ASTENE

KRISTIEN CORIJN, Breeschoot 24
0479/64 62 32
HILDE BRAEKELEIRS, Marie Stevensstraat 28
09/386 48 85
DEINZE
ANNEMARIE POLLET, Ten Bosse 5
09/386 31 81
annemie_pollet@hotmail.com
0470/043 852
GOTTEM
LINDA VEYS, Donkerstraat 25
0485/179 941
lindaveysgottem@gmail.com
GRAMMENE
DORINE OPPEEL - VAN MEENEN, Pannestraat 15, 9870 Zulte 051/63 55 59
dorine61@hotmail.com
KRUISHOUTEM Ivo De Decker
0499/42.62.74
& NOKERE
kodkruishoutem@yahoo.com
MACHELEN
MARIE-CHRISTINE DE PAEPE, Veerstraat 7, 9870 Zulte
0473/195 500
MEIGEM  
KAAT DESIMPEL
09/386 73 37
kaatdesimpel@hotmail.com
0496/76 91 22
NAZARETH
VEERLE DAUWE, Nieuwstraat 49
ANJA SNOECK, Warandestraat 46/A
Gezinsbond.nazareth.kod@gmail.com.
0475/564 174
NEVELE-PLUS MAARTEN BRYS, Vaart Rechts 10
0495/426 542
en CHRISTIANA VAN MALDEGHEM, Vosselaredorp 86
0485/215 265
brysmaarten@gmail.com /  christianavanmaldeghem@hotmail.com
OLSENE
ELS VERANNEMAN, Brouwershoek 4
09/388 43 90
kristof.dekens@pandora.be
PETEGEM
Sigrid Depraetre, Kruidtuinlaan 13, 9800 Deinze
kinderoppaspetegem@gmail.com
LEERNES:
THUSHARI LIBERT,
kinderoppasleerne@icloud.com
VINKT
ANN VERSTRAETE – LAUWERS, Pypaertstraat 28
09/380 80 65
Annlauwers16@hotmail.com
ZEVEREN
SANDRINE LOREZ, Izegemstraat 18, 9800 Deinze (Zeveren) 0499/361069
mailto:sandrine.lorez@hotmail.com
ZULTE
CINDY SCHEPENS
0472/231 364
cindyschepens77@gmail.com
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Afdelingsnieuws

Afdeling Deinze nodigt uit voor 3 activiteiten, die telkens doorgaan in zaal Rekkelinge, Désiré Delcroixstraat 1 A:
zaterdag 10 nov.: L’état c’est moi. De Zonnekoning door Johan Op de Beeck
		Lodewijk XIV (1638-1715) is de koning der koningen. Als absolute vorst vormde hij het onder-

		ontwikkelde en feodale Frankrijk om tot een gecentraliseerde staat die de machtigste natie
		
van Europa werd. Eeuwige roem verwierf Lodewijk XIV dankzij Versailles, wat hij omtoverde
		
van een jachtslot tot een van de grootste en mooiste kastelen ter wereld.
		
Aan de deur: € 12 / vooraf: € 11 / leden ontvangen € 2 op de lidkaart.

dinsdag 27 nov.: Vijf jaar undercover op de arbeidsmarkt
		Vertel je beter dat je een tijdje depressief was dan dat je gewoon werkloos was? Prof. dr. Stijn
		
		
		

Baert onderzoekt al jaren hoe we meer mensen aan de slag kunnen krijgen en de discriminatie
op onze arbeidsmarkt.
Aan de deur: € 8 / vooraf: € 7 / leden ontvangen € 2 op de lidkaart.

vrijdag 14 dec.: Mozart, de ster van een wonderkind
		Jos Meersmans is een meester-verteller. Hij verhaalt in heel Vlaanderen schitterende geschie		
denisssen over Mozart, maar evenzo over Bach, Haydn en vele anderen. Hij doet zijn verhaal
		
intiem en ongelooflijk sfeervol, gekruid met de mooiste muziekfragmenten. Hij brengt ‘Mozart’
		
voor het voetlicht, een thema dat hij weet te brengen met mooie intonaties en schitterende
		timing.
		Aan de deur: € 8 / vooraf: € 7 / leden ontvangen € 2 op de lidkaart.
Voor al deze activiteiten kunt u op voorhand inschrijven via joost.vermeersch@telenet.be en het juiste bedrag met
vermelding van datum en keuze voordracht storten op rek. BE18-4427-6851-5165 van Gezinsbond Deinze.

