Vrijdag 29 juni: Buiten Spellen feest voor jong en oud!
Kom naar het “Kubb” veld (VOW) en begin!
Het is weer volop zomertijd met de lange, lichte avonden. Tijd om weer eens ouderwets los
te gaan op het speelveld bij het VOW terrein.
“Zes!” organiseert weer het bekende “Kubb” gooien; een mooi werpspel met veel actie en
precisie. Altijd mooi; deelnemers die proberen de “Koning” van de tegenpartij omver te
kegelen. Ondertussen een blijvertje op de zomeractiviteiten van “Zes!”
Naast het Kubb-spel wordt ook nog een andere leuk buitenspel aangeboden: Mölkky. Het is
een outdoor werpspel, afkomstig uit Finland. In dit werpspel mikken spelers naar 12
genummerde houten paaltjes. Je scoort punten op één omgegooid paaltje of het voor het
aantal omgegooide paaltjes. Wie het eerst exact 50p haalt, wint.
Aanmelden is niet nodig. Iedereen kan onmiddellijk met spelen beginnen. De spelregels
zijn helder en zijn in enkele tellen te leren. Nog niet bekend met deze mooie spellen? Even
melden en de regels worden ter plekke uitgelegd.
29 juni: vrijdagavond. Aanvang: 19.00 uur, einde ca 22.30 uur
Zes! van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 24 juni 10.30 u. Eucharistieviering Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie van de Wijgert; Arie Opheij; Overl.ouders Kanters- Brugmans;
Overl.ouders Johan en Dora van der Heijden- Pepers en Hans; Elly van der Heijden- van
Hoof; Piet en Tonny van Heeswijk- van den Acker; Overl.ouders van den Acker- Vervoort
en Broeder Christinus van den Acker; Martien van den Tillaart.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Peuterspeelzaal Pompeltje 06-57.14.47.93
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-15276074.

Hoi,
Wat was het weer een geweldige
Zijtaart Biedt Meer.
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leuks van en we hebben zijn best gelachen. De braderie was
druk bezocht en de sfeer was goed. Na de prijsuitreiking
gingen we er met zijn allen nog een leuk feestje van maken.
De band Bandit Live was echt een leuke afsluiter.
Ik wil iedereen bedanken die er geweest is, iedereen die
mee geholpen heeft, de verenigingen,
de aanwonenden, onze eigen leden, en iedereen die ik
vergeten ben.
Gegroet,
Mirjan van Gorkum

De prijzen (zie hieronder) zijn af te halen bij De
FietsenWinkel Zijtaart tijdens openingstijden.
(0413) 35 22 03.
1 ste prijs = elektrische fiets , Sparta pick-up: lotnummer
1643
2 de prijs = 50 munten ZOV (waren alleen deze dag in te
leveren)
3 de prijs = BZB entree kaarten voor 4 personen:
lotnummer 8367
4 de prijs = dinerbon voor 2 personen: lotnummer 6977
5 de prijs = Z.O.V. waardebonnen ter waarde van € 50,00:
lotnummer 59
6 de prijs = Z.O.V. waardebonnen ter waarde van € 40,00:
lotnummer 1181

We zijn de dag begonnen met de H.Mis om 9.30 uur. Deze
keer in de kerk omdat we niet wisten hoe de landing van de
parachute op het plein zou verlopen. Die parachute is
supergoed bevallen, dus dit idee komt terug. Met de rond
het plein opgestelde verenigingen zag het er ook leuk uit en
voor de kinderen was er veel te doen. De bandjes die er
speelden deden het allemaal erg goed en het publiek kon
mooi genieten, onder de parachute hangend aan een bartafel
of zittend aan een picknicktafel. De zon kwam heel af en
toe kijken, maar er was toch meer bewolking. De wind deed
wel goed zijn best om de wolken weg te drijven. Toch nog
later op de dag een buitje, maar dat kon de pret niet
drukken. De deelnemers aan de oldtimer rit waren weer
enthousiast over de mooie tocht die ze hadden gereden en
dat de organisatie weer goed haar best had gedaan. Duo
Vrolijk was aanwezig en zocht nog een woest
Door de vele reacties op eerdere advertenties en
aantrekkelijke vrouw. Deze mannen maakten er echt iets
aanmelding tijdens “Zijtaart biedt meer” is onze planning
bijna gevuld. Hiervoor onze dank!!
We hebben nog een aantal vrijwilligers nodig, dus mocht je
jezelf nog niet op hebben gegeven en het leuk vinden om de
kinderen van Zijtaart 3 superleuke JAZ dagen te bezorgen,
dan zien we graag jouw aanmelding tegemoet.

We zijn er bijna!

We zijn nog op zoek naar:
-

Groepsleiding
compleet
Spelbegeleiders/creatiefbegeleiders
dinsdagochtend
5 personen
dinsdagmiddag
9 personen
woensdagochtend
5 personen
woensdagmiddag
3 personen
woensdagavond
compleet
donderdag ochtend
8 personen
donderdag middag
13 personen

-

Catering
Frietgezinnen

compleet
compleet

Aanmelden kan ook via jaz@zijtaart.nl of via het formulier
verderop in deze krant, of kijk op www.Zijtaart.nl.
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Ruitersport Zijtaart
Selectiewedstrijd Vorstenbosch
De vierde selectiewedstrijd voor de Brabantse
kampioenschappen was op voor ons wel heel bekend
terrein. We mochten naar Vorstenbosch, waar we ook altijd
op ponykamp gaan. Op een mooi terrein en een heel goed
georganiseerd concours werd weer gestreden om mooie
punten en foutloze rondes. Bij de dressuur in de klasse ABL1/L2 won Lisa Heesakkers met haar pony Sweet Chili de
1e prijs in de eerste proef met 189 punten. In de klasse ABB won Sjoerd Knukkel met zijn pony Binkie maarliefst
tweemaal de eerste prijs met dik 200 punten! Sjoerd is hard
op weg om kringkampioen te worden en dat in zijn eerste
wedstrijdseizoen ooit! In de eerste proef klasse CDE-L1
won Claire Vermaes met haar pony Sunrise de 3e prijs met
maarliefst (!) 222 punten. In de tweede proef klasse CDEL1 won Ise Kemper met zijn pony Naza de 4e prijs met 190
punten. Bij het springen reed Lisa Heesakkers een foutloze
ronde in de klasse AB-L en mocht meerijden in de barrage.
Daar schoof ze helaas hard onderuit met haar pony, maar
gelukkig niets aan over gehouden en
met een beker en 2e prijs naar huis!
Anouk Blokx won met haar paard
Apashia de 2e prijs in de klasse B met
209.5 punten. Gefeliciteerd met deze
mooie prijzen! Nog twee
selectiewedstrijden te gaan, 23 juni in
Grave en 1 juli in Volkel, en dan weten we wie er door
mogen naar de Brabantse kampioenschappen .. spannend!

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Kaassouffle € 1,60 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

Beste Jeugd van basisschool Edith Stein
In navolging van het schooltennis van afgelopen 18 juni
willen wij, de jeugdcommissie van TV Zijtaart, graag met
jullie het voorjaarsseizoen afsluiten!!!
Daarom organiseren we een PANNENKOEK toernooi op
MAANDAG 25 juni van 16.30u tot + 19.00u. Deelname
is gratis. Zit jij in groep 1of hoger en heb je zin in
tennisgerelateerde spelletjes en/of wedstrijdjes waarbij je je
eigen pannenkoeken kunt verdienen?
Geef je dan op voor 22 juni bij Patricia van Dijk
(huibenpatricia@live.nl), via jeugd@tvzijtaart.nl of stop
een briefje met je naam en leeftijd in de brievenbus van de
tennisvereniging. Alles wordt op leeftijd en nivo aangepast.
App-en mag ook naar 06 - 462 866 89 (Patricia van Dijk).
Je hoeft dus geen lid te zijn van de vereniging. Iedereen is
welkom en wij zorgen voor lekkers tijdens het toernooi .
Deelname is gratis.
Ps. Breng je racket mee als je die hebt, of geef bij je opgave
aan dat je geen racket hebt, dan zorgen wij daarvoor.
Groetjes,
Jeugdcommissie TV Zijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 25 juni 13.30 uur Fietsen
Maandag 25 juni 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
26 juni 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
26 juni 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
26 juni 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 27 juni 13.30 uur Kienen
Donderdag 28 juni 09.00 uur Wandelen
Donderdag 28 juni 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 28 juni 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 28 juni 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
29 juni 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 14 juni:
Rikken :
Piet v.d.Hurk
117 pnt.
Lenie Henst
52 pnt.
Annie v.d.Berkmortel 52 pnt.
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
-39 pnt.
Jokeren:
Riekie v.Zutphen
141 pnt.
Jo v.Boxmeer
108 pnt.
Poedelprijs:
Mien Ketelaars
15 pnt.
Loterij:
Annemieke v.d.Linden.
Uitslagen van 18 juni:
Rikken:
Marjo Vissers
134 pnt.
Henk v.d.Linden
86 pnt.
Poedelprijs:
Harrie v.d.Akker
-23 pnt.
Jokeren:
Mien Ketelaars
190 pnt.
Jaantje v.d.Burgt
173 pnt.
Poedelprijs:
Ad v.d.Burgt
22 pnt.
Loterij:
Riekie v.Zutphen
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W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 24 juni, Moeke Mooren, pauze in
Appeltern ‘Moeke Mooren’, 86 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 27 juni, Drunense Duinen, pauze in
Loon op Zand ‘Oranjeplein’, 96 km, vertrek 8.30 uur.

TV Zijtaart
Uitslag Interne
Voorjaarscompetitie
Afgelopen weken werd de interne
competitie van het voorjaar van TV
Zijtaart gespeeld. Hieronder staan de winnaars van de
verschillende poules:
Heren Dubbel A Antoin vd Akker en Harm Hendriks
Heren Dubbel B Harrie vd Tillart en Gerard van Zutphen
Heren Dubbel C Martijn de Koning en Rob de Koning
Dames Dubbel A Monique vd Hurk en Jolanda van
Zutphen
Dames Dubbel B Anouska vd Heijden en Marjo Vissers
Dames Dubbel C Heidi van Berlo en Adrie van Zutphen
Gemengd Dubbel A Monique vd Hurk en Frank van
Leuken
Gemengd Dubbel B Anouska vd Heijden en Antoin vd
Akker
Gemengd Dubbel C Evelien vd Ven en Jan Habraken
Gemengd Dubbel D Ineke Raaijmakers en Martien
Schepers
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Piet vd Hurk. Hij
zorgt er altijd voor dat alle wedstrijden gepland worden en
dat uitslagen snel verwerkt
worden.

Clubkampioenschappen
Enkel en Mix
Vanavond starten de
clubkampioenschappen op de
tennisvelden van TV Zijtaart. In
verschillende poules zullen leden
van TV Zijtaart wedstrijden in het
enkelspel of gemengd dubbelspel
afwerken. De finales zullen op
zondag 1 juli gespeeld worden.
Via www.toernooi.nl kunt u het
toernooi volgen. De winnaars van
deze clubkampioenschappen
worden uitgenodigd voor de
Meierijstad kampioenschappen aan
het einde van het seizoen. Publiek
is natuurlijk altijd van harte
welkom. In het paviljoen zullen de
mensen van de barcommissie weer
iedereen voorzien van een hapje en
een drankje. Kom zeker een keertje
kijken. U bent van harte welkom.
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De winnaars zijn bekend !
Afgelopen zondag tijdens Zijtaart biedt Meer hebben vele
mensen bij de stand van VOW
geprobeerd te raden hoeveel snoepjes er in de bokaal zaten.
De antwoorden waren erg gevarieerd en verschillende
berekeningen werden er op los gelaten!
Het aantal van 580 stuks snoep was echter door niemand
geraden, maar enkele mensen zaten er wel heel dicht bij!
De 1e prijs, het tafelvoetbalspel, is gewonnen door:
Willemien van der Heijden uit Zijtaart
Zij raadde 576 stuks
De 2e prijs, de bokaal met de snoepjes, is gewonnen door:
Julie en Jenske uit Schijndel
Zij raadden 575 stuks
We feliciteren de winnaars van harte met de gewonnen prijs
en bedanken iedereen voor deelname!

Verward gedrag? Manipulatie? Chantage?
Mevrouw kwam vanwege relatieproblemen. Al snel
bemerkte ik dat hij erg zielig kon doen en zich daarin bleef
wentelen als hij de kans kreeg. De oudste zoon had al
meerdere malen tegen zijn moeder gezegd, dat hij soms zo
moe werd van het zielige gedoe van papa. Hij wilde ook
niet dat zijn moeder medelijden had als hij weer dreigde om
zichzelf iets aan te doen. Eigenlijk dacht ze zelf ook wel dat
het waarschijnlijk loze dreigementen waren, maar aan de
andere kant….je weet het nooit zeker!! Hun dochter hing
erg aan hem en was telkens weer erg overstuur als hij weer
eens plotseling verdwenen was en de hele nacht niet thuis
kwam. En dat was precies waarom mevrouw telkens toch
de politie inschakelde, ging zoeken en ook anderen vroeg te
helpen zoeken. Want als hij nu eens wèl deed wat hij had
aangekondigd…. wat dan? Dan had moeder geen moeite
gedaan om het te voorkomen. Dat kon ze tegenover haar
dochter niet verantwoorden. Voor zichzelf had ze dat risico
wel durven nemen, maar voor de kinderen…..
Samen kwamen ze bij mij en ik heb met meneer gesproken
over het verdriet van de dochter. Ik kon een mooie
koppeling maken tussen zijn verdriet en wat hij tekort
gekomen was in zijn jeugd en het verdriet van de dochter.
Daarvoor had hij hulp nodig, hulp die ik hem niet kon
bieden maar die een goede psycholoog hem wel kon
bieden. Toen hij besefte dat hij zijn dochter aandeed wat
hem in zekere zin ook was aangedaan, kon hij zich open
stellen voor een behandeling door een psycholoog. Ook
vroeg ik hem met de hand op het hart te beloven dat hij
nooit meer zou weglopen en zijn dochter zo in angst te laten
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zitten. Hij had er nooit over nagedacht wat dit bij het meisje
aanrichtte. Ook de overige kinderen waren hier blij mee, net
als mevrouw.
Ik weet tegelijk ook, en maak ook wel eens mee dat mensen
juist niet manipuleren en serieus zijn in hun doodswens. Je
kunt nooit zeggen wanneer het een aan de hand is en
wanneer het ander. Wel wijs ik er altijd op dat iemand
ZELF verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en ook voor
wat hij ermee doet.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Motortoertocht MCV
Zondag 24 juni a.s. staat er weer een motorrit op de agenda.
We gaan weer een keer op zondag toeren. We vertrekken
om ca. 10:00 uur vanaf D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1
Mariaheide.
We gaan in kleine groepjes richting het zuiden. Kom
vrijblijvend kennis maken met MCV.
Heb je een motor en wil je meerijden? Stuur dan een mail
naar info@motorclubveghel.nl.
Je ontvangt dan de route digitaal. Meer info over de club op
www.motorclubveghel.nl
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Muziekvereniging St. Cecilia presenteert:

Picknickconcert

‘bring your own’

Wij nodigen je uit om met je gezin, vrienden en familie gezellig aan te sluiten bij
ons Picknickconcert waar de gehele vereniging zich zal laten horen en zien.
Neem een kleedje of stoel mee en een goed gevulde picknickmand (koffie/thee/
ranja is verkrijgbaar). Geniet van al het moois dat voorbij komt!
Bij slecht weer gaat het picknickconcert gewoon door, maar dan in het Dorpshuis.
Drankconsumpties dienen dan afgenomen te worden van het Dorpshuis.

datum: zondag 1 juli 2018
locatie:	op het schoolplein en
speel/leer tuin achter de school
in Zijtaart
(bij slecht weer Dorpshuis Het Klooster)

tijd:
entree:

van 11.00 tot 13.00 uur
vrije toegang

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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en het leven verrijkt? Informeer dan eens bij GGZ OostBrabant. Iedereen is welkom. Wij hebben vrijwilligers die
meer dan tien jaar aan ons verbonden zijn. Dat zegt genoeg
over de waardering en de collegiale samenwerking!
Informeren en aanmelden
Aanmelden voor een vrijblijvend gesprek kan per mail:
vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl of bel met Theo
Rovers, 06-23789978.

In de Swopshop kunnen ouders en grootouders op
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.30 uur en op
donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur speelgoed
ruilen tegen ander speelgoed. Wie speelgoed brengt,
spaart daarmee Swopmunten en voor die munten kan
ander speelgoed meegenomen worden. Alleen
speelgoed brengen kan ook.
Zondag 24 juni 2018 organiseert de Swopshop een
tweedehands speelgoed- en kledingbeurs in Veghel.
Van 10.00u tot 14.00u Locatie Het Zoeklicht (de
Golfstroom, Witte de Witstraat 24} Entree € 1,Zelf uw speelgoed en kleding verkpen?
swopshopveghel@hotmail.com tafelhuur € 5,00.

Wegwijs in Veghel
Eind mei zijn 54 cliënten vanuit Coudewater in
Rosmalen in het voormalige Regionale
Gezondheidscentrum in Veghel komen wonen. Maar
voor de meesten is Veghel een onbekende omgeving.
Zou u uw nieuwe stadsgenoten willen laten
kennismaken met het Veghelse leven?
Met de verhuizing van Rosmalen naar Veghel namen veel
cliënten ook afscheid van vrijwilligers die er op
verschillende manieren voor hen waren: mensen met wie ze
de stad ingingen, een spelletje speelden of een kopje koffie
dronken. Graag zouden zij ook in Veghel kennismaken met
buurt- en stadsgenoten om deze activiteiten weer op te
pakken. Wij zoeken vrijwilligers om deze nieuwelingen te
helpen zich thuis te voelen.
Sociale contacten
De bewoners van Joseph Staete hebben een psychische
beperking. Hoewel ze zich aardig kunnen redden, valt het
niet mee om sociale contacten op te bouwen. Veel ouderen
zijn voor grotere afstanden afhankelijk van een rolstoel.
Maar ook zij kijken uit naar iemand om samen iets
gezelligs te doen. En dat gezelligs is zó eenvoudig! De
buurt verkennen bijvoorbeeld, winkelen, een terrasje
pikken, naar de markt gaan, ergens koffiedrinken of een
bordspelletje doen. Extra aandacht krijgen en het
persoonlijke contact is daarbij het allerbelangrijkste.
Voor iedereen
Denkt u er wel eens over om vrijwilligerswerk te gaan doen
dat leuk en leerzaam is, voldoening geeft, grenzen verlegt
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Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart

Contactadres:
Ceciliastraat 29
5465 RZ Zijtaart
Tel: 06-42250982

Uit de Kunst
Ja, ik wil helpen bij de Jeugdvakantiedagen van 14 augustus t/m 16 augustus 2018 in Zijtaart

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Maatschappelijke stage:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
܆

Groepsleider:
Samen met:

܆
……………………………………………………………………………………………………

Graag één naam opgeven, per groepje zijn er max. 2 begeleiders noodzakelijk.

܆

Activiteitenbegeleider:
Dinsdag
܆
܆

Ochtend
Middag
Avond

Woensdag
܆
܆
܆

Hand- en spandiensten
Zaterdag
܆
܆

Ochtend
Middag
Avond

Nachtwaken:

Catering:
Donderdag
܆
܆

Ochtend
Middag
Avond

܆
Dinsdag
܆
܆

Woensdag
܆
܆

Donderdag
܆
܆
܆

܆
Maandag
܆
܆
܆

܆

Dinsdag
܆
܆
܆

Woensdag
܆
܆
܆

Donderdag
܆
܆
܆

Frietgezin:

Vrijdag
܆
܆

܆

Dit formulier kan ingeleverd worden tijdens de inschrijfochtend/ -middag, bij Anouk Welte (Ceciliastraat 29),
tijdens Zijtaart Biedt Meer of via jaz@zijtaart.nl.
Meer formulieren nodig? Ga naar www.Zijtaart.nl en download het inschrijfformulier.

=LMWDDUWV%HODQJ

-DDUJDQJQU

MXQL±MXQL



(QTXrWH=LMWDDUWZRRQYLVLH



'HJHPHHQWHLVKHWQLHXZHEHVWHPPLQJVSODQ=LMWDDUW=XLG ZHLELM%HNNHUV DDQ
KHWRQWZLNNHOHQ:LMDOVZHUNJURHSZRQHQ MRQJHUHQRQGHUGHYODJYDQGH
'RUSVUDDG KRXGHQHHQNRUWHHQTXrWHRPWHZHWHQZHONHEHKRHIWHDDQ
ZRRQZHQVHQHU]LMQYRRUKHWQLHXZHEHVWHPPLQJVSODQ'LWVOXLWDDQELMGH
:RRQYLVLHGLHGHJHPHHQWHDDQKHWPDNHQLV2SGH]HPDQLHUNXQQHQ
ZHMXOOLHPHHGHQNHQRYHUGHLQYXOOLQJYDQKHWQLHXZHEHVWHPPLQJVSODQ


'LWLVHHQEHODQJULMNHNDQV'XVYXOLQ


-HNXQWGHHQTXrWHDQRQLHPLQYXOOHQHQYRRUMXOLGHSRQHUHQLQGH
EULHYHQEXVYDQGH'H9RRUWVWUDDW:LOMHGHHQTXrWHOLHYHURQOLQHLQYXOOHQ"
'DQNDQGLWYLDZZZ]LMWDDUWQOZZZGRUSVUDDG]LMWDDUWQORIGRRUGH45FRGHWH
VFDQQHQRSKHWHLQGHYDQGHHQTXrWH


'HHQTXrWHORRSWWRWMXOLGXV]RUJGDWMHKHPRSWLMGLQYXOW




3DJHRI

=LMWDDUWV%HODQJ

-DDUJDQJQU

MXQL±MXQL



:LOMHQXRILQGHWRHNRPVWLQKHWQLHXZHEHVWHPPLQJVSODQNRPHQ ZRQHQ"

o -D
o 1HH
/HHIWLMG

o -RQJHUGDQ
o 7XVVHQHQMDDU
o 7XVVHQHQMDDU
o 7XVVHQHQMDDU
o 2XGHUGDQ
:RRQMHLQ=LMWDDUW"

o -DRSGLWPRPHQWZRRQLNLQ=LMWDDUW
o 1HHRSGLWPRPHQWZRRQLNQLHWLQ=LMWDDUW
+RHZRRQMHQX"

o .RRSZRQLQJ
o +XXUZRQLQJ
o 2YHULJDQGHUV



3DJHRI

=LMWDDUWV%HODQJ

-DDUJDQJQU

MXQL±MXQL



:DWYRRUVRRUWZRQLQJ]RXMHKHWOLHIVWZLOOHQ"+RXGKLHUELMUHNHQLQJPHWMH
ILQDQFLsOHPRJHOLMNKHGHQ

o 5LMWMHVZRQLQJ
o +RHNZRQLQJ
o RQGHUNDS
o 9ULMVWDDQGHZRQLQJ
o )ODWDSSDUWHPHQW
o %HQHGHQZRQLQJ
o %RYHQZRQLQJ
o .DPHU
o *HHQYRRUNHXU
=RXMHGH]HZRQLQJGDQKHWOLHIVW

o =HOIERXZHQ
o =HOIERXZHQPHWPHHUGHUHPHQVHQ
o /DWHQERXZHQ
o *HHQYRRUNHXU
3HUFHHOJURWH

o VRFLDOH KXXUZRQLQJPð
o 5LMKRHNZRQLQJPðPð
o RQGHUNDSPðPð
o 9ULMVWDDQGYDQDIFDPð




3DJHRI

=LMWDDUWV%HODQJ

-DDUJDQJQU

MXQL±MXQL



3ULMVNODVVH

o 6RFLDOHKXXUZRQLQJPLQGHUGDQ¼SHUPDDQG
o 0LGGHOGXUHKXXUZRQLQJ¼¼SHUPDDQG
o .RRSPLQGHUGDQ¼
o .RRSWXVVHQ¼¼
o .RRS0HHUGDQ¼
o *HHQYRRUNHXU
2SZHONHWHUPLMQKHEMHEHODQJVWHOOLQJ"

o %LQQHQMDDU
o 7XVVHQHQMDDU
o 7XVVHQHQMDDU
:LOMHPHHGHQNHQRYHUGHYHUGHUHLQYXOOLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ"

o -D
o 1HH

6FDQGH]H45FRGHDOVMHGHHQTXrWHOLHYHURQOLQHLQYXOWRINOLNRSGHOLQNYLD
ZZZ]LMWDDUWQORIZZZGRUSVUDDG]LMWDDUWQO



%HGDQNWYRRUKHWLQYXOOHQYDQGHHQTXrWH


3DJHRI

