
 

 

 

Aan onze leden, 

We nodigen U uit voor de eerste ledenbijeenkomst na de coronaperiode op 
donderdag 15 juli a.s.. 
Eindelijk, we mogen weer. Met toegangsbewijs zonder enige beperking, maar dat laten we even 
voor wat het is. We vragen GEEN toegangsbewijs en houden ons in de zaal nog aan de volgende 
beperkingen: 

- Handen desinfecteren bij binnenkomst; 
- Zitplaatsen op 1,5 meter van elkaar. De tafels worden verbreed zodat de mensen die 

tegenover elkaar op 1,5 meter afstand zitten, in de rij is de afstand tussen de stoelen 1,5 
meter. Huisgenoten kunnen naast elkaar zitten. 

- Na opgave wijst het bestuur de zitplaatsen toe. We verzoeken u  de loopbewegingen te 
beperken. 

Aanvang: 17:30 uur. Zaal open 17:00 uur. 

Programma: 
- Koffietafel 
- Jaarvergadering en vervolgens koffie met vlaai 
- Een optreden van de Patronaatsknöppele 
- Loterij 

We gaan er van uit dat de ledenavond rond 21:45 uur afgesloten wordt. Doel van deze eerste 
bijeenkomst na zo’n lange periode: 

- Elkaar ontmoeten; 
- Het afhandelen van de formele verplichtingen volgens de statuten – het houden van de 

jaarlijkse ledenvergadering; 
- Het huldigen van de jubilarissen; 
- Een stukje ontspanning. 

De stukken voor de jaarvergadering zijn als bijlagen toegevoegd. 

Opgave vóór zaterdagavond 10 juli bij: 
Willie Cörvers 06-10004943 

Email: kboroosteren@gmail.com 
We wensen u een goede vergadering en een gezellige avond. 

 

                                                                      zie andere zijde voor fietstochten. 

Secretaris: Jo Janssen, Pius X-hof 12, 6101DD, Echt  

tel: 0475 785444  mail: seniorenroosteren@gmail.com 
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Op 8 juli is er weer een fietstocht. 
Vertrek 13:00 uur op de markt. Denkt u aan de hesjes? 
 
We herinneren U er nogmaals aan dat deelname voor eigen risico is. 
Alhoewel de aansturing van de fietstocht door KBO-leden geschiedt en het bestuur 
u trakteert op een kopje koffie, is onze vereniging niet aansprakelijk voor ongelukjes 
en dergelijke. U bent en blijft zelf verantwoordelijk. 
 
Fietsen in een groep is soms niet zo best voor de oplettendheid in het verkeer. 
Incidenteel volgt u de ander zonder zelf te controleren of de situatie wel veilig is. 
We vragen u vriendelijk:  

- Blijft opletten en zorg goed voor eigen veiligheid; 
-  Houd ook voldoende afstand tot uw voorganger. 

 
De deelnemers bespreken op 8 juli of fietsen op een ander moment mogelijk is. 
We geven daarna u de data voor de volgende fietstochten. 
 


