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Nog steeds weinig activiteiten
Helaas kunnen er ook na 1 oktober voorlopig geen andere activiteiten plaatsvinden.
De biljarters zijn grotendeels weer in kleine groepjes begonnen met biljarten, rekening houdend met
de maatregelen die zijn opgedragen en nog steeds met mondkapjes.
We vinden het naar en vervelend voor onze leden, omdat iedereen het meedoen en de gezelligheid
moet missen. Laten we hopen dat er op korte termijn verandering in komt.

Algemene Ledenvergadering
De vergadering wordt verzet
Vanwege de corona hebben we onze geplande algemene ledenvergadering op 1 april jongstleden
niet kunnen houden. Toch is het noodzaak dat we een aantal zaken hieromtrent afhandelen.
De “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheidoverheid” geeft als mogelijkheid aan dat de
algemene ledenvergadering kan worden verplaatst naar een latere datum, zij het onder bepaalde
voorwaarden. Vanuit KBO-Brabant zijn hiertoe voorstellen gedaan:
– Uitstel kan plaatsvinden tot en met oktober 2020;
– Er dient sprake te zijn van een zeer beperkte vergadering;
– Een maximaal, beperkt aantal personen toe te laten op de betreffende locatie;
– Op de vergadering alleen zaken te behandelen die geen uitstel kunnen lijden: jaarverslag,
jaarrekening en benoeming van bestuursleden;
– Tijdens de vergadering wordt geen discussie gevoerd waar andere leden bij hadden willen zijn;
– De vergadering zal dit keer geen sociale aangelegenheid zijn.
Er is sprake van een crisissituatie maar we zullen moeten voldoen aan de statutaire verplichtingen.
Daarom heeft het bestuur besloten om de algemene ledenvergadering 2020 te laten plaatsvinden
op woensdag 28 oktober aanstaande vanaf 13.30 uur in onze de La Sallezaal.
Met het beheer van het Cultuurcentrum is, rekening houdend met de verplichte 1,5 m. afstand,
bekeken hoeveel personen er in de zaal kunnen plaatsnemen en dit is plusminus 40.

Toen konden we nog feesten

Voordat we de vergadering van 1 april hadden afgelast hadden zich reeds 34 personen hiervoor
opgegeven en die ontvingen ook al de betreffende brochure met agenda en stukken.
Deze 34 personen worden voor de vergadering van 28 oktober uitgenodigd en gevraagd is of zij
voornemens zijn op 28 oktober te komen, rekening houdend met de omstandigheden en het feit dat
nog steeds mondkapjes gedragen moeten worden. Bovendien wordt gevraagd om bij opgave van 2
personen vanaf 1 adres slechts 1 persoon af te vaardigen.
Er zijn dus nog enkele plaatsen vrij en leden die graag de algemene ledenvergadering van 28
oktober willen bijwonen kunnen zich aanmelden vanaf 5 oktober aanstaande. Er wordt dan
eventueel geloot wie alsnog kunnen deelnemen.
Je kunt je opgeven bij Henk Gulickx, per e-mail: hg_ag@kpnmail.nl of telefoon: 013 507 8335 en
ontvangt dan de betreffende brochure, die overigens ook beschikbaar is voor degene die daarin
geïnteresseerd is zonder de vergadering te willen bezoeken. Dan ook een berichtje naar Henk.
Ter informatie hierbij de agenda:
1. Opening door voorzitter Staf van Aelst
2. Mededelingen door de voorzitter
3. Vaststelling van de verslagen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019
en 27 november 2019
4. Jaarverslag 2019, door secretaris Aleida Wijkenga
5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 en de exploitatierekening 2019,
door penningmeester Joke Laurijssen-Adriaensen
6. Verslag van de kascommissie door Joan de Haas en An van Gerwen, en verkiezing
van een nieuw reservelid
7. Goedkeuring van de balans per 31 december 2019 en de exploitatierekening 2019
8. Goedkeuring van de begroting 2020
9. Goedkeuring van het werkplan 2020 van het bestuur
10. Vaststelling van de contributie voor 2021
11. Bestuursverkiezing
12. Rondvraag
13. Sluiting door de voorzitter.

Onze voorzitter en penningmeester

Ter herinnering aan het 50-jarig bestaan

Klanten van de Rabobank OPGELET!

Jullie zijn inmiddels allemaal bekend met de actie van de Rabobank, die ook dit jaar weer plaatsvindt onder de naam Rabo ClubSupport. Leden van onze seniorenvereniging die ook lid zijn van de
Rabobank ontvangen van de bank een brief met een persoonlijke inlogcode. Gooi die niet weg!
Zelf stemmen
Via een persoonlijke inlogcode op de speciale internetsite van de Rabobank kun je tussen 5 en 25
oktober aanstaande vijf stemmen uitbrengen, waarvan het liefst twee op onze seniorenvereniging.
De overige drie stemmen kun je op andere verenigingen naar keuze uitbrengen.
Een bestuurslid laten stemmen
Vind je het lastig om dat zelf op internet te doen? Geen probleem. Neem telefonisch contact op met
een van de bestuursleden (zie onderstaand). Dan komt die tussen 28 september en 5 oktober bij je
langs en neemt de brief met inlogcode mee die je van de Rabobank hebt ontvangen. Je stem wordt
dan uitgebracht op onze vereniging en de andere verenigingen die je zelf aangeeft. Gemakkelijker
kunnen we het niet maken!
Kunnen wij met de code bij jouw bankrekening? Natuurlijk niet, maak je geen zorgen. De code die je
ons geeft, kan alleen gebruikt worden om te stemmen voor de actie Rabo ClubSupport.
Hoe meer stemmen, hoe meer geld we krijgen
Door op onze vereniging te stemmen kunnen wij een financiële bijdrage krijgen van de Rabobank.
Vorig jaar was die € 1021,01. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden
uitgebracht, hoe hoger de bijdrage die een vereniging of stichting ontvangt.
Deze bestuursleden helpen u graag
Neem contact op met een van onderstaande bestuursleden als je het stemmen graag aan hen
overlaat. Zij komen bij je langs om de brief met inlogcode op te halen.
Staf van Aelst
e-mail: gm.aelst@kpnmail.nl
telefoon: 013 507 8364
Joke Laurijssen
e-mail: joke.laurijssen@kpnmail.nl
telefoon: 013 507 8525
Henk Gulickx
e-mail: hg_ag@kpnmail.nl
telefoon: 013 507 8335
Lies van Moorsel
e-mail: liesvanmoorsel49@gmail.com
telefoon: 013 507 8371
Wij danken jullie alvast voor je medewerking.

Machtiging voor inning contributie
De contributie is tussen 2010 en 2020 niet meer verhoogd. De financiële positie van onze
vereniging is gelukkig nog steeds goed te noemen maar voor de toekomst is de vraag wat de
financiële consequenties zijn als de nieuwbouwplannen van het Cultuurcentrum doorgaan.
De contributie voor 2020 bedraagt € 18,-- voor leden en € 10,-- voor gastleden. Van deze € 18,-dienen we bijna € 12,-- af te dragen aan KBO-Brabant, onze overkoepelende organisatie.
KBO-Brabant heeft aangegeven voor 2021 deze bijdrage met € 1,-- te verhogen en wij zullen dit
bedrag moeten doorberekenen in de contributie voor 2021. Dat betekent dat aan de Algemene
Ledenvergadering van 28 oktober aanstaande voorgesteld wordt de contributie voor 2021 vast te
stellen op € 19,-- voor automatische incasso en op € 20,-- bij het rondsturen van brieven met het
verzoek het lidmaatschap over te maken. Het bedrag voor lidmaatschap gastleden wordt dan
eveneens verhoogd van € 10,-- naar € 11,--.
De meeste contributiegelden worden geïnd via automatische incasso, een klein gedeelte via een
schriftelijk verzoek tot betaling en het bestuur tracht voor de toekomst alle contributies via
automatische incasso te laten plaatsvinden. Voor degenen die nog geen machtiging hiervoor
hebben afgegeven is als bijlage bij deze nieuwsbrief een formulier opgenomen die kan worden
ingeleverd bij onze penningmeester Joke Laurijssen.

Puzzel
We kregen positieve reacties op het plaatsen van de puzzel in onze vorige nieuwsbrief. Dus zetten
we er nog maar eens eentje in.
De oplossing kunt u doorsturen naar Henk Gulickx, per e-mail: hg_ag@kpnmail.nl, of telefonisch:
013 507 8335. We laten Toon Daverveldt, oud-notaris en lid van onze seniorenvereniging de
trekking verrichten vanuit de inzendingen met een correcte oplossing. Er liggen 3 Enclavebonnen
van € 10,-- klaar voor de winnaars.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide
18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele
eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom
31 Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 middel
45 gelijkspel 48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet
54 schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie
63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren.
Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust
8 vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese
taal 20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 Bijbelse vrouw 36 zangnoot
38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie
47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel van een boek
65 insect 67 motorraces 69 overdreven.

