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MEDEDELINGEN
In de Nieuwsbrief kunt u ook het Jaarverslag van het jaar 2020 lezen. Volgens de statuten
moeten de leden tijdens een ledenvergadering de inhoud goedkeuren. Normaal wordt de
ledenvergadering in januari gehouden. Maar door de Coronavirus heeft deze niet
plaatsgevonden. Als u naar de bijeenkomst van 8 september komt zou u dan het verslag
van tevoren willen lezen en eventuele vragen noteren dan kunnen we die in de vergadering
beantwoorden.
Het bestuur gaat met de tijd mee. Wij hebben namelijk een pinautomaat aangeschaft. Het
is voor u en voor ons een verbetering bij het betalen van de entree. U hoeft niet met
contant geld betalen en dus de laatste muntjes niet uit uw portemonnee te toveren. Wij
hoeven geen wisselgeld te hebben en de opbrengst te tellen dat doet de bank voor
ons. Natuurlijk mag u altijd met contant geld betalen als u dat prettiger vindt.
KBO-Brabant stuurt iedere 14 dagen per E-mail “Ons Magazine” en “Ons Actueel”. Onze
webmaster, Dhr. Jan Willems, plaatst deze informatie op onze site. Ga naar
https://www.kbo-breda-oost.nl/ons-magaxine/ Alle leden kunnen zich gratis aanmelden. U
moet natuurlijk wel een pc of een laptop hebben.
Jac van Poppel,
secretaris
AGENDA KORTE JAARVERGADERING
KBO BREDA OOST
8 SEPTEMBER 2021
1. Opening door de voorzitter
2. Goed keuring Jaaroverzicht 2020 (reeds in uw bezit)
3. Verslag Kascommissie
4.

Samenwerking KBO Breda Zuid

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Jac van Poppel,
secretaris

Bankrekening NL 85 RABO 0108 9155 57 t.n.v.

KBO Breda Oost KvK-nummer: 58491074

Website: www.kbo-breda-oost.nl

KBO Breda Oost
Belangenorganisatie van senioren

Jaarlijkse ledenvergadering 23 januari 2020 KBO-BREDA OOST
Aanwezig:
Peter van Lier, voorzitter, penningmeester a.i.
Jac van Poppel, secretaris
Netty Braspenning, bestuurslid, activiteiten
Diny Roovers, bestuurslid, redactie Nieuwsbrief
Joy van Dongen-Debono, bestuurslid Ledenadministrateur
Jan Willems webmaster, redactie Nieuwsbrief
Daarnaast volgens presentielijst 24 leden geen afmeldingen.
1. Opening door Peter van Lier, voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en wenst ons een goede en vruchtbare
vergadering.
2. Een minuut stilte voor de overleden leden
Wij gedenken 10 leden, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
3. Jaaroverzicht activiteiten 2019
Het jaaroverzicht 2019 is met de Nieuwsbrief meegestuurd. Er waren geen opmerkingen
en vragen.
4. Verslag jaarlijkse ledenvergadering 24 januari 2019
Het verslag is voor het begin van de vergadering verspreid onder de aanwezigen.
Bij agendapunt “Rondvraag” vroeg Dhr. Smits bij de vraag over Subsidies of wij helemaal
geen subsidie ontvangen. Het antwoord was gelijk als het vorig jaar. Door de voorzitter
werd hierbij opgemerkt dat het kringbestuur in gesprek is met de gemeente. Of het succes
heeft is de vraag. Een scoutinggroep in Breda heeft kortgeding over 2018 gewonnen maar
in 2019 geen Euro ontvangen.
De vergadering heeft het verslag goedgekeurd.
5. Financieel verslag door de penningmeester
Peter van Lier leest het overzicht van inkomsten en uitgaven voor. Slot conclusie is Wij
spelen quitte. Hij deelde wel mede dat we dit jaar wederom deelgenomen aan de actie
RABO Clubsupport.
We hebben € 142,60 ontvangen. Er waren maar 33 stemmen op KBO-BREDA-OOST
uitgebracht. De voorzitter deed een oproep aan alle leden die de RABOBANK als bank
hebben om gratis lid te worden van de Rabobank. In geval van nood wil het bestuur helpen
bij het inschrijven.
6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
Mevrouw van Dongen- de Meulder verklaart na inzage van de boekhouding dat deze is
goedgekeurd. Zij verzoekt de vergadering om de penningmeester te dechargeren voor het
door hem gevoerde financiële beleid in 2019. Met applaus gaan de leden hiermee akkoord.
Als nieuwe commissieleden voor 2020 zijn (her)benoemd Mevr. van Dongen- de Meulder
en Dhr. van Berkel. Reserve is Dhr. Smits.
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7. Contributieverhoging 2021
Met ingang 2021 gaat de afdracht naar KBO-Brabant met € 1 omhoog. Dit moet tijdens
deze vergadering besloten worden. Als er leden die ertegen zijn kunnen ze op tijd hun
lidmaatschap opzeggen. De voorzitter stelt voor om de contributie in 2021 met € 1 te
verhogen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Van uit de vergadering
werd nog wel voorgesteld contributie te verhogen met bv. € 2. Daar werd verder niet op
ingegaan.
8. Bestuursverkiezing.
De voorzitter en de secretaris zijn 3 jaar bestuurslid. Zij stellen zich herkiesbaar. Hierbij
werd wel opgemerkt dat er snel een penningmeester beschikbaar moet zijn.
De leden gaan akkoord.
9. Ledenbestand
Joy van Dongen, onze ledenadministrateur geeft een toelichting van ons ledenbestand.
Aantal leden 124, vrouwen 89, mannen 35
Leeftijd
vrouwen
mannen
t/m 60 jaar
0
1
Tussen 60 en 75 jaar
16
7
Boven 75 jaar
73
27
Gemiddelde leeftijd
82,52
86,25
In 2019 zijn er 19 nieuwe leden, 10 overleden, 5 opzeggingen en 1 verhuisd.
10. Samenwerking met KBO Breda-Zuid
Mededeling van Netty Braspenning: Jac van Poppel en ik hadden een met KBO ZUID
over samenwerking. We hebben het volgende afgesproken:
We gaan de activiteiten van Zuid bij ons in de Nieuwsbrief vermelden en Zuid doet
omgekeerd hetzelfde.
Onze leden hoeven geen gastlid te worden en omgekeerd ook niet. Alleen bij BINGO’S
moet 1 Euro extra betaald worden
De vergadering gaat akkoord met deze vorm van samenwerking.
11. Activiteiten Evaluatie en planning
Over de activiteiten waren geen opmerkingen
Programma 2020
De volgende activiteiten zijn reeds vastgelegd,
20 februari presentatie “ondanks ouder worden”
18 maart presentatie “babbeltruc” deze vindt plaats in ’t Houwke. Dit is een afwijkende
locatie omdat De Leystroom niet beschikbaar is.
23 april Museumbezoek in Oosterhout met koffie.
Netty Braspenning opperde het idee om een eetgroepje op te richten. Om zo een paar keer
per jaar samen ergens in te gaan eten. Gedacht wordt bv. naar de 4 scholen met
horecaopleidingen. Netty is de contactpersoon. In de Nieuwsbrief wordt daar aandacht
aanbesteed.
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12. Rondvraag
Uit de vergadering werd een compliment gegeven gericht aan Diny Roovers omdat zij
trouw de bezorging van de Nieuwsbrief goed regelt.
Dhr. Krijnen merkte op dat hij een deel van de vergadering niet goed heeft kunnen horen.
Hij stelde voor voortaan een microfoon te gebruiken. De voorzitter heeft daar positief op
gereageerd.
13. Sluiting
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid sluit de vergadering. Daarna werd er onder
genot van een drankje nog wat nagepraat.
Jac van Poppel,
secretaris

Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 8

Oplossing: W A R M T E R E C O R D
De nieuwe puzzel vindt u op pagina 8
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KRUISWOORD PUZZEL

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15
kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26
hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok
met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken
43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57
toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis
68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend.
Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8
hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16
buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd
verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw
in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen
47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel
56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde
munt 69 namelijk 70 mij.
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