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nieuwsbrief januari 2020 
 

Voorwoord van onze voorzitter 
 
Het nieuwe jaar, 2020, is weer begonnen. De feestdagen liggen weer achter ons en ik 
ga ervan uit dat die voor u weer goed zijn verlopen. Op deze wijze hebben wij het jaar 
2019 weer traditioneel afgesloten. 
Het nieuwe jaar ligt weer voor ons. Ik hoop dat het een mooi jaar voor u mag worden. 
Wij doen ons best om daar een kleine bijdrage aan te mogen leveren. 
Het KBO-bestuur heeft weer verschillende bijeenkomsten en uitstapjes voor u 
klaarliggen.  
Wij beginnen het nieuwe jaar op 10 januari op traditionele wijze in Siemburg met een 
toneelvoorstelling van de “Vrolijke Spelers”. Het jaar wordt weer afgesloten met de 
Kerstbingo. Twee bijeenkomsten waar wij u in groten getale mogen ontmoeten. 
Ook de jaarvergadering ligt al vast. Op vrijdag 13 maart hopen wij u dan weer te 
mogen verwelkomen. Het programma voor die middag wordt nog verder uitgewerkt. 
De overige activiteiten liggen nog niet allemaal vast. U zult daar tijdig over worden 
geïnformeerd. 
Al deze activiteiten kunnen niet tot een goed einde worden gebracht zonder de inzet 
van veel vrijwilligers. Wij danken ook dit jaar op voorhand al alle vrijwilligers die ons 
zullen gaan steunen. 
Het bestuur gaat weer voor u aan de slag om er een mooi jaar van te maken.  
Ik hoop dat 2020 een jaar van veel voorspoed voor u wordt. 
Ik wens u namens mijn medebestuursleden een voorspoedig 2020 toe. 
 
Namens het KBO-bestuur 
Jan van den Brand 
 
 
 
Wat staat er voorlopig op het programma? 
 
 - 10 januari: “Boerenbont en Rode Lampjes” door “De Vrolijke Spelers” 
 - 13 maart Algemene Leden Vergadering ( notulen 2019 z.o.z.) 
 - Bedevaart Zegge in mei. Precieze datum nog niet bekend. 
 - 3 juni Zomerreis . 
 - 29 mei 80-jarigen-dag.   
 - Vrijwilligers dag 18 september. 
 - Modeshow in maart.  
 

Verder natuurlijk de soos-middagen op dinsdag en donderdag in Siemburg en het 
wekelijkse WANDELEN en KOERSBALLEN  ! 



 
 

Vriendelijk verzoek aan degenen die de contributie voor 2020 nog niet 
voldaan hebben om deze voor eind januari over te maken naar 

bankrekeningnummer          NL28 RABO 0126 3086 83    t.n.v. KBO-Kruisland 

 
 
 
Notulen van de 8 maart 2019 gehouden  algemene ledenvergadering. 
 
Aanwezig waren 52 leden (incl. bestuur  Voorzitter hr. Van den Brand, Secr. hr. 
Gommeren, Penningmeester Hr. Slokkers, Mevr. De Bont , Mevr. Van Etten) 
 
1. Opening door de voorzitter . Na de opening  werd eerst tijd genomen voor koffie 
met een versnapering. 
2. Na de mededeling dat Mevr. Nel Louwhoff haar bestuurslidmaatschap 
opgezegd had werd stilgestaan bij het overlijden van onze leden Hr. van Gastel, Mevr. 
Rietveld en Hr. Van Vuuren. 
3. Daar er geen extra punten werden ingebracht werd de agenda vastgesteld. 
4. Notulen van de jaarvergadering 2018 en jaaroverzicht 2018 werden 
voorgelezen . Notulen werden goedgekeurd. 
5. Financieel verslag door de penningmeester. Onze afdeling is financieel gezond. 
Contributie voor 2020 blijft € 20,- 
6. Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Mevr. Willy Tielen en Mevr. Ria 
Ruijten.  Boeken werden goedgekeurd en penningmeester werd gedechargeerd voor 
het jaar 2018. Voor de kascontrole over het jaar 2019 wordt Mevr.  W. Tielen 
vervangen door Mevr. J. Verbeek.  
7. Verslag zomerreis 2018. 
8. Zomerreis 2019 zal gaan naar de Beekse Bergen waar het gehele 
dagprogramma plaats zal vinden. Het diner zal plaatsvinden in De 7 Bergsche Hoeve 
in Zevenbergen. Net zoals afgelopen jaar gaan we samen met KBO-Welberg en 
bedragen de kosten € 65,= p.p. 
9. Volgens het rooster van aftreden bestuursleden traden van Etten, Ruijten en 
Slokkers af. Allen waren herkiesbaar en werden herkozen. Ondanks het verzoek van 
de voorzitter meldden zich tijdens de vergadering geen nieuwe kandidaten aan .   
10. Dit jaar hebben we 4 jubilarissen Hr. en Mevr. Fr. Van der Heijden  en Hr. En 
Mevr.  A. Koenraadt.  Beide echtparen werden gehuldigd. Van der Heijden tijdens de 
vergadering en Koenraadt later thuis.  
11. Er was tijdens de rondvraag slechts één vraag . De vraag was of de 
Sinterklaasmiddag een wat andere opzet kon krijgen.  Meer bingo en minder 
kinderverhaal.  
12.  Daar er verder geen vragen meer waren sloot de voorzitter de vergadering en 
dankte een ieder voor zijn of haar komst.  
 
Na de vergadering presenteerde Paul Kil uit Steenbergen een reisverslag over 
Myanmar waar onder het genot van paar consumpties van werd genoten !  


