
                                            Nieuwsbrief 
Alle aktiviteiten in KBO verband zijn  sinds maart door  het coronavirus tot stilstand gekomen.  

Geen soos- geen film vertoning- geen vergaderingen, onze jaarvergadering die  gepland stond voor 

medio maart kon ook niet doorgaan. Toch willen wij proberen in oktober heel voorzichtig met in 

acht name van alle corona voorschriften en de voor de “Bron” en ook voor onze 

KBO afdeling opgestelde protocollen een begin te maken. 

 

UITNODIGING 
TOT BIJWONING VAN DE JAARVERGADERING VAN DE  AFDELING 
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, TE HOUDEN OP DINSDAGMIDDAG 13 
OKTOBER 2020 OM 14,00 UUR IN DE BRON 

 

Voorafgaand aan de vergadering zal er helaas geen activiteit kunnen plaats vinden in verband 

met de Corona maatregelen en de opgestelde protocollen daarom  het dringend verzoek om: 

Indien u deze vergadering wilt bijwonen uiterlijk 10 oktober  op te geven bij;  
       Ruud Engelenberg                       Jo Jeurissen 

       Tel: 687920                                   Tel: 515355     

       Kbo-krimpen@kpnmail.nl          Jo.jeurissen@12move.nl 

AGENDA:   

1. Opening door de voorzitter. 

2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 19 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 zijn  tevens  ter inzage op www.christoffelparochie.nl/96kbo, 

of kunt U op bovenstaande adressen opvragen. 

Wij hopen op een goede opkomst                      Met vriendelijke groet 

                                                                         J.A.M. Jeurissen (secretaris)     

================== 

 

20 oktober om 14.= uur een filmvertoning “Edie”  
De tachtigjarige Edith Moore heeft jarenlang voor haar dominante man George gezorgd. Na zijn 

overlijden wil zij, tegen de wil van haar dochter in, een jeugddroom realiseren:  kosten  €4,= per 

persoon .                        Hiervoor geld ook tijdig opgeven bij:  
                             Wim van Druenen tel: 515527; of Wim Pierik tel: 520716. 
           
Volg ons op onze website http://www.christoffelparochie.nl/96kbo                                      JoJeur/16.9.20 
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