NIEUWSBRIEF

KBO-Wanroij
Februari 2020

Secretariaat : Koos Aben – Lindenplein 14 – 5446 AV Wanroij
E-mail : koos.aben1952@gmail.com Tel. 0485 – 451947 Mob. 06 – 20 67 01 73
E-mail : Webmaster Johan Krol: kbojohankrol@outlook.com Mob. 06 – 20 28 35 77

Geachte leden van KBO Wanroij,
Hierbij worden alle leden van KBO Wanroij uitgenodigd voor het bijwonen van de
Algemene Jaarvergadering, welke gehouden zal worden op Donderdag 19 maart a.s.,
aanvang om 13.30 uur in zaal “De Lamperen” (of te wel de Harmoniezaal) in ’t Wapen van
Wanroij.
Inloop vanaf 13.00 uur.
De agenda voor deze Algemene Jaarvergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.

Opening door voorzitter Joris Remmen.
Vaststelling Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 14 maart 2019.
Jaarverslag 2019 door de secretaris.
Kasverslag 2019 door de penningmeester. Het financieel overzicht ligt ter inzage op de
bestuurstafel tussen 13.00 – 13.30 uur.
5. Verslag Kascommissie door Wim Rongen en Sjaak Aben.
6. Benoeming Kascommissieleden 2020.
7. Vaststelling contributie 2021.
8. Mededelingen en eventueel ingekomen stukken met o.a. Busreizen.
9. Bestuursverkiezing :
Aftredend en herkiesbaar zijn Koos Aben, secretaris en Ria Arts, bestuurslid.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de Algemene
Jaarvergadering worden ingediend bij het secretariaat. Iedere kandidaat dient zich
schriftelijk bereid te verklaren en in bezit te zijn van een door vijf (5) personen van
KBO Wanroij ondertekende kandidatuur.
10. Werving vrijwilligers tijdens openstelling van “De Soos”.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
P A U Z E voor gebruikmaken van de aangeboden consumpties!
Vanaf ongeveer 15.00 uur een optreden van ………………. Verrassing?
Sluiting van deze middag door de voorzitter ca. 17.00 uur.
Eventuele afmeldingen ontvang ik graag via het secretariaat. (zie briefhoofd)
Het bestuur rekent op een grote opkomst van onze leden en wenst iedereen een prettige
vergadering en na afloop van de Algemene Jaarvergadering een gezellige middag.
Namens bestuur KBO Wanroij :
Koos Aben – secretaris.
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Beste leden,
Vandaag ontvangt u een envelop met diverse berichtgevingen, zoals de Nieuwsbrief
Februari 2020 De Uitnodiging voor de Jaarvergadering, en de Jaarkalender met de
Activiteitenkalender voor het komend jaar 2020. Zo ook het magazine “ONS” voor
senioren en een aankondiging van Doekmaroploo met een fantastische toneeluitvoering;
“Stampij in de Abdij”.
De Jaarvergadering zal dit jaar worden gehouden in zaal De Lamperen ( harmoniezaal ),
ingang de Soos.Aanvang 13.30 uur.
De agendapunten welke staan vermeld op de uitnodiging voor de Jaarvergadering zijn
belangrijke punten, welke wij bij eenieder onder de aandacht willen brengen. Na de
vergadering, rond de klok van 15.00 uur, is er een sfeervol en sprankelend optreden. Dit
wordt voor allen genieten en zeer zeker een aanrader !!!!
Lees ook aandachtig de bijgevoegde Jaarkalender en Activiteitenkalender. Alle data’s van
activiteiten, voor zover nu bekend, staan genoteerd en wellicht komen er nog interessante
dagen voor u bij. Deze worden dan kenbaar gemaakt via de Nieuwsbrief, Wanroijs Nieuws
en/of de website van de KBO. Houdt de media dan ook nauwlettend in de gaten.
Het bestuur rekent op een goede opkomst voor de jaarvergadering en uiteraard ook voor alle
ingeplande data’s welke vermeld staan op de kalender van 2020. Gezamenlijk proberen we
er een succesvol jaar van te maken en we willen als bestuur heel graag met u kontakt blijven
houden en staan open voor vragen, suggesties, meedenken en oplossingen van uw kant.
Wat dacht u hiervan…….. Je bent zo oud als je je voelt. Dus niet !!

Walking Football bij WVV Constantia!
Zoals je wellicht al in De Gelderlander hebt gelezen: het is zover: we willen starten met
Walking Football. Een aantal mensen hebben al enthousiast gereageerd en staan te popelen
om te starten.
Daarom willen we nu inventariseren wie er nog meer mee wil gaan doen.
Het is gemengd, dus zowel dames als heren kunnen zich aanmelden en meedoen.
Als er een groep belangstellenden is gaan we een overleg organiseren waar we het
vervolgtraject afspreken, zoals dag en tijd om te voetballen, frequentie, begeleiding, etc..
Spelregels in het kort:
De afmeting van het veld is 25 meter breed en 40 meter lang, een team bestaat uit 6 spelers
(zonder keeper) en het doel is 3 meter breed en 1 meter hoog. Rennen, slidings en
lichamelijk contact zijn niet toegestaan.
Het tactische aspect van voetballen krijgt een nieuwe dimensie: het aanspelen van de bal in
de voeten in plaats van in de loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker.
Twijfel je nog? Meld je aan, het is gewoon hardstikke leuk om te doen.
Meld je vóór 20 februari a.s. aan via het mailadres: secretariaat@constantiawanroij.nl. Wil je
meer weten? Vraag het aan de bestuursleden.
Zie voor een demofilmpje bijgaande link (klikken)
https://www.youtube.com/watch?v=GSFomnSHX2g

