
 

Nieuwsbrief mei 2021 

Jaarvergadering 2021 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering 2021 welke (onder voorbehoud) zal worden gehouden op 
donderdag 22 juli 2021 om 10:00 uur. De locatie waar de vergadering zal worden gehouden, wordt later bekend 
gemaakt en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

De agenda voor deze is als volgt: 

1. Opening en welkom. 

2. Notulen jaarvergadering 13 maart 2019 (blz. 6). 

3. Jaarvergadering 2020. 

4. Inhoudelijk jaarverslag 2020 (blz. 12). 

5. Financieel jaarverslag 2020 (blz. 18). 

6. Verslag van de controlecommissie en benoeming leden controlecommissie 2022 

7. Begroting  2021 (blz. 21) 

8. Contributie 2022. 

9. Lidmaatschap KBO-Brabant. 

10. Rooster van aftreden en voorstellen van de in 2021 aangetreden nieuwe bestuursleden (blz. 20). 

11. Voorstel tot wijziging van de naam van de vereniging naar “Seniorenvereniging  Vlijmen”. 

12. Mededelingen. 

13. Activiteiten 2021 (blz. 27) 

14. Rondvraag en sluiting. 

                 

Na afloop van de vergadering om ca. 12:00 uur wordt u een eenvoudige lunch  
aangeboden gevolgd door een nog nader te bepalen presentatie.  
De bijeenkomst zal eindigen om ca. 14:00 uur. 

 
 

Als u wilt deelnemen aan de vergadering en het daaropvolgende programma dient u zich 
vooraf aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 12 juli 2021 op telefoon 06 1339 0416 of per  
e-mail info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl  

Uit de Bestuursvergaderingen 
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering  zal plaatsvinden op 22 juli 2021. Meer informatie hierover vindt u elders 
in deze nieuwsbrief. 
 
Voor de viering van het 50 jarig jubileum wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit te laten plaatsvinden in  
Abdijhof Mariënkroon.  Daar zijn voldoende mogelijkheden om alle leden te kunnen ontvangen. Verder zullen er 
gedurende het jubileumjaar 2022 nog diverse andere speciale activiteiten worden georganiseerd. Een werkgroep is 
samengesteld en heeft ook al een begin gemaakt om allerlei ideeën te gaan verzamelen en uitwerken. 
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De bladzijde aanduiding achter de agendapunten verwijst      
naar het jaarboek 2021 dat afgelopen maart bij u is bezorgd.  
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       Agenda juni / juli 2021 

Eindelijk goed nieuws 

De situatie rond Corona is gelukkig de laatste tijd langzaam aan het verbeteren. De meeste van ons zijn inmiddels 
gevaccineerd en de besmettingen lopen vooral de laatste dagen sterk terug. Er wordt langzamerhand weer meer 
mogelijk en ook wij zijn op dit moment aan het kijken welke activiteiten onder welke condities weer kunnen  
worden opgestart.  De ledenvergadering staat nu gepland voor 22 juli 2021.  Hierover meer elders in deze  
nieuwsbrief.  We onderzoeken verder of het mogelijk is om ook in de vakantieperiode (juli en augustus) de vaste 
activiteiten te laten doorgaan.  

 

Zodra we nieuws hebben laten we dit weten.  
Volg ons via onze website www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl  of op facebook. 
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Vrijwilliger Piet Mommersteeg  
 
Piet 85 jaar, al meer dan 25 jaar lid van onze vereniging, is een van de  
vrijwilligers van het eerste uur. Hij verzorgt namelijk al bijna 20 jaar zonder ooit 
te verzaken de verspreiding van het KBO magazine  ONS over de  vrijwilligers die 
ze verder bij de leden bezorgen. Begonnen als hulp van de Wim  Hoogendijk 
nam hij al snel diens taak over.  

Op de foto is Piet in actie te zien bij het sorteren en inpakken van de speciale 
tassen waarmee de bezorgers de tijdschriften vervoeren. Sinds een jaar  
worden de tijdschriften iedere maand bij hem thuis klaargelegd. Daar kunnen ze 
dan in de middag opgehaald worden. Voor enkele bezorgers worden deze tas-
sen door Piet met de auto thuisbezorgd.  

Piet is een vrijwilliger in hart en nieren en niet alleen binnen onze vereniging. Hij 
onderhoudt samen met andere mensen uit hun straat de tuin en de jeu de  
boules baan bij de Korf en houdt daar de boel ook een beetje in de gaten.  
Verder zorgt hij bij De Korf voor de containers en de post.  

Voor kaarten en jeu de boules is hij regelmatig te vinden in of bij De Korf en ook bij de activiteiten van onze  
Seniorenvereniging geeft hij vaak acte de présénce. 

Vrijwilligers als Piet Mommersteeg maken het mogelijk om een vereniging goed te laten functioneren.  

Piet, hartelijk bedankt voor je inzet en we hopen nog lang van jou hulp gebruik te mogen maken. 

Hulp bij maken van een afspraak voor corona vaccinatie. 

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor het maken een afspraak voor corona vaccinatie en heeft u er moeite mee 
om zelf die afspraak te maken? Vraag dan iemand uit je directe omgeving, bijvoorbeeld kinderen, vrienden of bu-
ren, om u daarbij te helpen. Lukt dat niet dan zullen wij u daarbij natuurlijk ook graag helpen. 
In dat geval kunt u contact met ons opnemen telefonisch op 06 13390416 of 06 53223210 of per e-mail  
info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl  

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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