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           Maart 2019 

 

Van het bestuur 

Over een paar weken, op donderdag 14 maart, zal onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
plaats vinden. Een belangrijke vergadering en wij verwachten dan ook een grote opkomst van 
onze leden. 
 
Belangrijke agendapunten zijn o.a. 
 
Aftreden van de penningmeester, Jos Meijer, na 13 jaar bestuursfunctie. Hij is niet herkiesbaar. 
 Voor hem is nog geen opvolger beschikbaar. Voor deze functie van penningmeester 
kunnen zich uiteraard nog kandidaten aanmelden. 
Aftreden van de voorzitter, Frank Hoefsloot, na 8 jaar bestuursvoorzitter. Hij is niet herkiesbaar. 
 Voor de functie van voorzitter, stelt het bestuur u voor-als opvolger van Frank Hoefsloot- de 
heer Jan de Lange. Hij heeft zich bereid verklaard om het voorzitterschap miv 14 maart op zich te 
nemen. Mochten zich tegenkandidaten melden voor de functie van voorzitter dan dienen zij zich 
uiterlijk op 13 maart vóór 18.00 uur bij het bestuur als kandidaat aan te melden. 
 
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 08 november 2018 is beschikbaar bij de 
ALV van 14 maart 2019 en op de website van de KBO afd. Woerden. 
 
Na afloop van de vergadering gaan we nog een gezellige Bingo spelen. 
 
Wij hopen velen van u op 14 maart te mogen begroeten. 
 

 

Activiteitenagenda 

12 maart Wandelen met Gini Slingerland    Startpunt in overleg 
14 maart Algemene Ledenvergadering en Bingo   De Dam 
28 maart Kaarten 7de ronde      Parochiezaal 
09 april Wandelen met Gini Slingerland    Startpunt in overleg 

 
De presentaties in De Dam beginnen om 14:00 uur. 
Het kaarten in de Parochiezaal start om 13:30 uur. 
Wandelen met Gini 0348-415534 
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'Als je afscheid nemen moet …..', Ametista Uitvaartbegeleiding Woerden, 

 www.ametista.nl, telefonisch dag & nacht bereikbaar 0348-498129 

 

 

De muzikale quiz met de Gouwe Ouwen.  
Het was weer een gezellige middag, “ de senioren 
muziekquiz” 
Op een groot scherm kon je de muziekclippen uit de 
‘60er en 70er jaren’ zien en horen. 
Vanzelfsprekend natuurlijk zong je mee, om 
vervolgens dan de vraag (als meerkeuze) in te 
vullen op een kaart, veel geroesemoes in de zaal: 
wie was dat ook al weer, of welk jaar? 
De dames Winni en Anja verzorgden de middag 
geweldig en iedereen deed goed mee. 
De quiz zat goed in elkaar, en natuurlijk waren er 
ook mooie prijzen te winnen. 
3 leden waren de gelukkige winnaars en gingen met 
een prachtige oorkonde naar huis. 
 
Gretha Sijmons. 
 

 

 

 

 

 

 

Bestuur      Commissieleden 

Voorzitter  – Frank Hoefsloot  Webmaster   – Henk Rombout 
Vice voorzitter – Gretha Sijmons  Reiscommissie  – Gretha Sijmons 
Penningmeester – Jos Meijer   Wandeling/Kaarten  – Gini Slingerland 
Secretariaat  – Trudy Kroon  Ledenadministratie  – André Agterberg 
Lid   – Gini Slingerland  Nieuwsbrief redactie – Joke van Aarst 
       Verspreiding Magazine – Riet van Rijn 
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Algemene Ledenvergadering 14 maart 2019 

 
1.  Opening door de voorzitter. 

 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

 

3.  Wij gedenken de overleden KBO leden. 

 

4.  Notulen A.L.V. van 08 november 2018. 

 

5.  Jaarverslag secretaris. 

 

6.  Jaarverslag penningmeester. 

 

7.  Verslag Financiële Controlecommissie. 

 

8.  Benoeming nieuw lid Financiële Controlecommissie. 

 

9.  Bestuursverkiezing. 

 

10. Rondvraag.  

 

11. Sluiting. 

 


