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Verschijningsdatums: 24 jan, 21 feb, 28 mrt, 25 apr, 23 mei, 27 juni, 22 aug, 26 sept, 24 okt, en 21 nov. 

 

Editie April                                                          Jaargang 12. Nr. 4 
 
Ontspanningsavond (Quizzen): Op woensdagavond 6 april a.s. 

organiseert de ontspanningscommissie alweer de 13e editie van de jaarlijkse 
KBO-quiz. De aanvang van deze avond is om 19.00 uur (zaal open om 

18.30 uur). Snel opgeven met de bijgaande flyer. 

 

Jaarvergadering 2022: Op woensdagmiddag 20 april houden we onze 
jaarvergadering. Aanvang: 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur). 

Zie de agenda op de achterzijde van deze nieuwsbrief. 

 
Rikconcours: Donderdag 7 en 21 april organiseren wij een rikconcoursavond. 

Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom. Op 21 april is de finale-avond met de 

totaalprijs. 
Kaarten maken: Vrijdagochtend 8 april kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur. 

Kienen: I.v.m. Pasen is het nu op maandagmiddag 11 april kienen. Aanvang: 14.00 uur. 

Bridgen: Donderdag 14 en 28 april, bridgeavond. Aanvang: 19.00 uur.  

 
In memoriam: 22 februari jl. is op 77-jarige leeftijd Theo van Os overleden.  

Hij was sinds 2008 KBO lid.  

Op 16 maart is Jan Kanters op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2006 lid 
van de KBO.  

Theo en Jan hebben als bestuurder en/of vrijwilliger veel voor onze gemeenschap betekend. 

Ook vanuit de KBO, dank daarvoor. Wij wensen beide families en vrienden alle sterkte toe. 
 

Vrijwilligersavond: Attentie, de vrijwilligersavond 2022 die op 22 april gepland stond is 

uitgesteld en zal nu op vrijdagavond 23 september gehouden worden. 

 
Prijspuzzels maart: De oplossingen van de prijspuzzels van deze maand van resp. de 

Zweedse puzzel en de Woordzoeker (Ken uw land) waren STORMWIND en PIETERSBUREN. 

Na loting waren Wil Brouwers en Martien van Dijk de gelukkige winnaars.  
 

Interne biljart-kampioenschappen: Op maandagavond 14 maart 

jl. werd de finalewedstrijd in het libre spel gespeeld tussen Frans 

Govers en Ruud de Bruijn. Frans was de sterkste en won daarmee 
deze interne KBO-competitie.  

 

Wij bedanken alle vrijwilligers en de biljartcommissie voor hun inzet 
om deze activiteit mogelijk te maken. 

 

Meerdaagse reis: Bij deze postbezorging is een flyer toegevoegd van een 5-daagse busreis. 
Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Gerrit Verhoeven.  

 

KBO-bestuur, Senioren-afdeling Vorstenbosch.                  (einddatum redactie: 24 maart)  
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JAARVERGADERING 2022 
 

Geachte KBO-lid, 
 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering 2022 welke gehouden zal worden op  

woensdag 20 april a.s. in soos de Rogge. Aanvang: 14.00 uur. 

 

AGENDA 
 

1. Opening met vaststellen van de agenda. 
 

2. Notulen jaarvergadering 30-09-2021 door de waarnemend secretaris. 
 

3. Secretarieel jaarverslag 2021 door de waarnemend secretaris. 
 

4. Financieel jaarverslag 2021 door de penningmeester. 
 

5. Verslag kascommissie, Gerard van Kessel, Jan van den Broek en Jan Daandels. 

  Benoeming nieuw lid voor de kascommissie (aftredend: Gerard van Kessel)  

Verlening decharge door de ledenvergadering aan het bestuur voor het in 2021 

gevoerde beleid.  
 

6.  Begroting 2022 door de penningmeester. 
 

7. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en niet herkiesbaar: Nellie van de Spank. Het bestuur zoekt vervanging. 

Aftredend en herkiesbaar: Adrie van der Heijden. 

Het bestuur is ook nog op zoek naar een secretaris (is een bestaande vacature).  
 

(Tegen)Kandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven bij de secretaris tot de dag van de 

vergadering met ondertekening van tenminste 5 leden en een bereidheidsverklaring 

van de kandidaat zelf.  
 

8. Mededelingen. 
 

9. Rondvraag. 
 

10. Sluiting. 

 

PAUZE met een drankje.  
 

Daarna is er tijd voor ‘Ontspanning’.  

Muzikant Theo Ottens zal een optreden verzorgen.   
 

Waarnemend secretaris, Cor O.        24-03-2022 

 
Privacy foto’s: Tijdens diverse KBO-activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s, waarop u mogelijk zichtbaar in beeld 

bent, kunnen gepubliceerd worden in deze nieuwsbrieven. Als U daar bezwaar tegen heeft …..  laat het ons dan tijdig weten . 


