
 

UITNODIGING                           Nieuwsbrief 
 
TOT BIJWONING VAN DE JAARVERGADERING VAN DE  
AFDELING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, TE HOUDEN OP 
DINSDAGMIDDAG   24 MAART 2020, 14.00 uur 
 

Voorafgaand aan de vergadering wordt er een film vertoond 

Deel 1 van een meerdelige serie uit De Bijbel 

 

Na een korte pauze voor koffie/thee begint de ledenvergadering.             

 

AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van  maart 2019. 

3. Jaaroverzicht 2019 

4. Bestuursaangelegenheden. 

De heer R. Engelenberg en de heer J. Olde Bijvank zijn volgens rooster aan de beurt om als bestuurslid 

af te treden. Beiden stellen zich herkiesbaar. 

Ingevolge art. 5 lid 1 van het huishoudelijk reglement kan kandidaatstelling voor bestuursleden 

geschieden door 10 of meer leden van de vereniging, of door het bestuur. 

Verdere kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. 

Zo nodig kan dit ook nog op de Algemene ledenvergadering. 

5. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie. 

Wordt tijdens de vergadering uitgereikt. 

6. Benoeming kascommissie. 

7. Vaststelling contributie  2021  

8. Activiteiten 

9    Rondvraag en Sluiting. 

 

Alle vergaderstukken worden voor de vergadering uitgereikt en zijn  tevens  ter inzage op 

www.christoffelparochie.nl/96kbo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wij hopen op een goede opkomst                      Met vriendelijke groet 

                                                                         J.A.M. Jeurissen (secretaris)     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AGENDA: 
Elke tweede dinsdag van de maand onze soosmiddag in “De BRON” van 14.00 tot 16.00 uur, waar we 

klaverjassen, rummikub spelen en sjoelen of gewoon wat praten en uiteraard is er koffie of thee.  

Dus bent u welkom op: Dinsdag 14 april  
                                                       ================================= 

Bewegen houdt U fit en vitaal 
Dat bewegen noodzakelijk is, weten we natuurlijk allemaal. 

Degenen die regelmatig bewegen voelen zich fitter en hebben een betere conditie. Dit geldt voor jongeren 

maar zeker voor ouderen (55 plussers). Samen bewegen of sporten brengt nog iets extra’s: het draagt bij aan 

het leggen of versterken van sociale contacten:  

Kortom:  bewegen is het beste medicijn, met de gezelligste bijwerking.  

Hoe zorg je dan dat je beweegt en blijft bewegen? 

 

Hoe kies je een vorm van bewegen die bij je past? 

 

Elke donderdag ochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur   is er een groepje actief in sporthal “De Boog” aan de 

Krimpenerbosweg. onder leiding van ons lid  Mevr. Wil Vollebregt (Tel: 0180-519153) . U bent van harte 

welkom om een keer te komen kijken en/of mee te doen .    
Jo/jeur 3/3/20.                                

Terug naar KBO  

http://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/96-kbo

