
 

 

 

Aan onze leden, 

Gaat het de derde maal nu wel lukken? 

We nodigen U uit voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering op donderdag 
30 sept. a.s.. 
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: 

- Een verlengde ontmoeting na de afgebroken bijeenkomst op 15 juli; 
- 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 heeft u reeds ontvangen. De agenda drukken we nogmaals 
op de achterzijde af. 

De op 15 juli gekochte loten blijven geldig. Kunt u zelf deze keer niet komen, geef deze dan aan 
iemand mee. Is een getrokken lot op 30 september niet aanwezig in de zaal, dan wordt er direct 
een nieuw nummer voor de betreffende prijs getrokken. Natuurlijk kunt op 30 september ook 
nog loten kopen. 

 

Opgave vóór zaterdagavond 25 september bij: 
Willie Cörvers 06-10004943 

Email: kboroosteren@gmail.com 
 

We wensen u een goede vergadering en een gezellige avond. 
 

                                                                       

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

tel: 0475 785444  mail: seniorenroosteren@gmail.com 

Bankrekening: NL91RABO0144401541 

t.n.v. KBO Limburg – Afdeling Roosteren BIC: RABONL2U 
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Agenda jaarvergadering KBO-Roosteren 30-09-2021 
 
1: Opening en terugblik op ontwikkelingen vereniging in coronaperiode. 
2. Goedkeuring agenda 
3. Notulen jaarvergadering 2019  
4. Financieel jaarverslag 2019  
5. Verslag kascommissie 2019  
6. Financieel jaarverslag 2020 
7. Verslag kascommissie 2021 
8. Benoeming nieuw lid kascommissie – Leny Willems is aftredend in 2020. 
In 2020 is geen jaarvergadering en is er geen nieuw kascommissielid benoemd. 
Kascommissie 2021:  Leny Willems jaar 3, Jan Sanders jaar 3– Ellie Jennen jaar 2 . 
Wegens overlijden van Jan Sanders heeft het bestuur Wil Smeets benaderd en vormden Leny Willems 
jaar 3, Ellie Jennen jaar 2 en Wil Smeets jaar 1,  de kascommissie voor 2021. 
Aftredend in 2021: Leny Willems. Nieuw lid? 
Kascommissie 2022: Elly Jennen jaar 3, Wil Smeets jaar 2, nieuw lid jaar 1. 
9. Conceptbegroting 2022 
10. Vaststellen contributie voor 2022 
11. Bestuursverkiezing 
Aftredend 2020: Jan Vanneer – stelt zich herkiesbaar - is voorlopig door bestuur herbenoemd. 
Aftredend 2021: Ger Testroote en Jo Janssen. 
Ger is inmiddels wegens gezondheidsredenen gestopt, Jo stelt zich herkiesbaar. 
Vacatures: drie bestuursfuncties vacant, waarvan we in januari 2022 een vacature hopen in te vullen. 
De Kiescommissie ( bestuurslid Men en 2 leden) telt de stemmen 
12. Evaluatie huisregels – aanpassingen sedert jaarvergadering 2019 
13. Toevoeging Huishoudelijk Reglement in kader WBTR   
14. Secretarieel jaarverslag 2019  
15. Uitslag bestuursverkiezing 
16. Secretarieel jaarverslag 2020  
17. Mogelijke aanvulling activiteitenrooster 2021/2022 – heeft u een goed idee voor een ledenavond, 
dan horen we dat graag. 
18. Mededelingen voorzitter  
19. Rondvraag 
20. Sluiting  
 
Bestuur: 
Er zijn drie vacatures. Naar verwachting wordt er een vacature per 1-1-2021 ingevuld. We zoeken nog 
twee kandidaatsbestuursleden. U kunt zich melden bij de voorzitter Willie Cörvers of de secretaris Jo 
Janssen. 
 
Wat is de procedure? 
Na aanmelding wordt u kandidaatsbestuurslid. U draait een tijdje mee in het bestuur. Wanneer u zich 
als kandidaat definitief beschikbaar stelt voor het bestuurslidmaatschap, neemt het bestuur een besluit 
en draagt u aan de leden voor als nieuw bestuurslid. De leden stemmen vervolgens over uw toetreden 
tot het bestuur. 
 
Het bestuur kan ook zelf leden benaderen voor het invullen van een vacature. 


