
 

Nieuwsbrief augustus 2021 

Hoofdpunten uit de jaarvergadering 2021 

Allereerst excuses voor het slechte geluid tijdens de jaarvergadering. De oorzaak was dat een gedeelte 

van de geluidinstallatie niet werkte.  

 

• 34 leden waren aanwezig. 

• We stonden stil bij de leden die in de afgelopen periode zijn overleden. 

• De kascontrolecommissie heeft de balans en de staat van de baten en lasten over het jaar 2020 

gecontroleerd en in orde bevonden. Zij adviseerde de vergadering om het bestuur decharge te  

verlenen voor de afgelegde financiële verantwoording over 2020. 

• Jan de Leijer is benoemd als reserve lid van de kascontrolecommissie naast de bestaande leden 

Jan van de Akker en Adrie van Bladel. 

• De begroting 2021 werd goedgekeurd en de contributie is met ingang van 2022 verhoogd met  

€ 1,- en bedraagt dan € 25,- per jaar. 

• Naar aanleiding van vragen door leden was aan de agenda  toegevoegd de vraag hoe de leden 

staan tegenover het lidmaatschap van KBO-Brabant. Weegt de afdracht van helft van de contributie 

(voor 2021 ruim € 5.000) wel op tegen de voordelen voor de leden. Er ontstond een stevige  

discussie waaruit kan worden geconcludeerd dat een aantal leden voorstander bleek van het  

continueren van het lidmaatschap en een ander deel geenszins overtuigd was van het nut ervan of 

zelfs tegenstander. De meerderheid van de vergadering wil dat het bestuur gaat onderzoeken in 

hoeverre het wenselijk is om aangesloten te blijven bij KBO-Brabant. We gaan hierover onder meer 

in gesprek met KBO-Brabant en zo nodig organiseren we een uitgebreide ledenraadpleging. 

Voorgesteld werd om desgewenst iemand van KBO-Brabant uit te nodigen om uitleg te geven over 

het nut van hun instelling. 

• Wil Konincks stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid. Wij gaan met hem in gesprek. 

• De naam van de vereniging wordt veranderd in Seniorenvereniging Vlijmen. 

• Volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar. Dit gaan we op gepaste wijze vieren. Iedere maand zal 

er iets georganiseerd worden. Als datum voor het officiële feest is vooralsnog 2 september 2022 

gekozen. Via de nieuwsbrieven houden we jullie hiervan op de hoogte . 

• We namen, helaas vertraagd door Corona, afscheid van Arnold Reijnen en Dinie Vaupell als 

bestuurslid waarbij Diny als dank voor haar inzet uit handen van de voorzitter de zilveren speld van 

KBO-Brabant kreeg uitgereikt. Ook Arnold werd 

uitgebreid in het zonnetje gezet en in de toe-

spraak door de voorzitter bedankt voor zijn grote 

bijdrage aan het succes van onze vereniging.  

Als afscheidscadeau ontving Arnold eerder al 

een tekening van Bob Leenders waarin zijn  

uiteenlopende kwaliteiten op treffende wijze in 

beeld zijn gebracht. 
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Agenda september 2021 

Maandag  13 september  13:30 uur  Kienen in De Korf  

Dinsdag  14 september   13:30 uur  Kaarten (rikken en jokeren) in De Korf  

Maandag 20 september  13:30 uur  Kienen in de Korf 

Woensdag  22 september  14:00 uur Lezing Heemkundekring in De Mand 

Maandag 27 september 13:30 uur Kienen in de Korf 
 

Eind september begint de nieuwe cursus “Anders kijken naar Kunst”. De precieze data zijn op het moment van 
drukken van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Als u belangstelling hebt, kunt u zich al wel vast aanmelden op  
onderstaand telefoonnummer.  

Voor al de bovengenoemde activiteiten moet u zich vooraf aanmelden bij Annemarie van Bladel (073 5114660) of 
per e-mail info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl  

Volg ons via onze website www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl  of op facebook. 
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We starten weer op! Doet u mee? Wij doen het zo veilig mogelijk!!!! 

Vanaf begin september willen we graag weer een aantal van de gebruikelijke activiteiten opstarten. Dat gaat in 
deze tijd een beetje anders dan normaal. 

We gaan werken met een CoronaCheck. Ofwel via de CoronaCheck-app op de telefoon, ofwel met de versie op 
papier, het zogenaamde gele boekje. Bent u niet gevaccineerd, dan vragen wij om een testbewijs dat u niet be-
smet bent of om een bewijs dat u niet langer dan een half jaar geleden corona hebt gehad. 

U moet dus laten zien: 

• Dat u tweemaal bent gevaccineerd, óf 

• Dat u maximaal 24 uur tevoren een corona-test hebt gedaan met een negatief resultaat, óf 

• Dat u een bewijs hebt dat u niet langer dan een half jaar geleden corona hebt gehad. 

Mensen die dus niet zijn gevaccineerd kunnen toch komen, maar moeten dan wel test- of herstelbewijs  
meenemen. Testen is gratis bij de GGD. 

Bovendien zullen we bij binnenkomst een gezondheidscheck doen met enkele vragen. 

Het kan voorkomen dat we bezoekers moeten weigeren, omdat zij niet een van de drie gevraagde bewijzen  
kunnen leveren of omdat zij een risico vormen omdat zij op een van de gezondheidsvragen ‘ja’ hebben  
geantwoord. Dat is natuurlijk erg jammer, maar we willen de risico’s zo klein mogelijk houden! De veiligheid van 
álle bezoekers staat voorop! 

Als wij dit op deze manier regelen hoeft het bijeengekomen gezelschap niet aan de regel te voldoen van 1,5 meter 
afstand houden. Dit voelt veel vrijer aan. Zonder coronacheck moet die afstand wél worden gehouden. Ook hoe-
ven geen mondkapjes te worden gedragen, tenzij de beheerder van het gebouw dat graag wil. Misschien moet dat 
buiten de ruimtes waarvan we gebruik maken, in de gang naar toiletten of iets dergelijks. Dit geven we ter plekke 
aan. Wel is nodig dat men op een vaste plek zit. 

Wij zorgen voor mogelijkheden tot handontsmetting. Nog steeds mogen we ook geen handen schudden. 

Voor alle activiteiten geldt aanmelden vooraf.  
Dit kan telefonisch of per e-mail info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl 

Ondanks al deze maatregelen denken we toch dat we elkaar weer gezellig kunnen ontmoeten!  

Verzoek om e-mail adres door te geven 

Van een groot aantal leden ontbreekt in de ledenadministratie het e-mailadres. Om u snel te kunnen infomeren 
over de activiteiten is het gebruik van e-mail een efficiënt en vooral ook goedkoop hulpmiddel. Wij vragen u uit 
kostenoverweging dringend om, als u dat nog niet heeft gedaan, alsnog uw e-mailadres door te geven. Weet u 
niet zeker of u dat al eerder heeft gedaan doe het voor de zekerheid nog maar een keer. U kunt uw e-mailadres 
doorgeven door een e-mail met daarop uw naam en adres of lidnummer te versturen naar  
info@seniorenvereniging vlijmendorp.nl  Alvast bedankt voor de moeite. 
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