
 

 

 

Aan onze leden, 

We nodigen U uit voor de ledenbijeenkomst met jaarvergadering op donderdag 
10 maart. a.s.. 
Aanvang: 17:30 uur. Zaal open 17:00 uur. 

Let op: In het aan u bekend gemaakte jaarprogramma staat 24 maart vermeld. Door 
omstandigheden hebben we de datum van de jaarvergadering naar voren gehaald.   

Programma: 
- Koffietafel 
- Jaarvergadering en vervolgens koffie met vlaai 
- Een uurtje kienen 
- Loterij 

 
We gaan er van uit dat de ledenavond rond 21:40 uur afgelopen is. 
 
Het verslag van de jaarvergadering 2021 ontvangt u als bijlage. De agenda drukken we op de 
achterzijde af. 

 

 

Opgave vóór zaterdagavond  5 maart bij: 
Willie Cörvers 06-10004943 

Email: kboroosteren@gmail.com 
 

We wensen u een goede vergadering en een gezellige avond. 
 

                                                                       
 
P.s.: Enkele biljartliefhebbers onderzoeken de mogelijkheid in Roosteren na de verbouwing van het 
gemeenschapshuis een biljartgroepje op te starten in het najaar. Dat gaat lukken als er ruim 15 
belangstellenden zijn. Heeft u interesse, meldt dat dan bij Jean Storms, Passtraat 72 te Roosteren 
telefoon 0611985822. 
Men kan dan verder met het voorwerk. 
 

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 10-03-2022 
 
1: Opening  
2. Goedkeuring agenda 
3. Notulen jaarvergadering 2021 – als bijlage toegevoegd 
4. Financieel jaarverslag 2021  
5. Verslag kascommissie 2021 
8. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Ellie Jennen is in 2022 aftredend. 
Kascommissie 2022: Elly Jennen jaar 3, Wil Smeets jaar 2, Riny Ophelders jaar 1. 
Kascommissie 2023: Wil Smeets jaar 3, Riny Ophelders jaar 2, nieuw lid jaar 1. 
9. Conceptbegroting 2023 
10. Vaststellen contributie voor 2023 
11. Bestuursverkiezing 
Aftredend 2022: Willie Cörvers – stelt zich herkiesbaar. 
We dragen Miet Theunissen voor als nieuw bestuurslid. 
Vacatures: twee bestuursfuncties. 
De Kiescommissie ( bestuurslid Men en 2 leden) telt de stemmen 
12. Evaluatie huisregels – aanpassingen sinds de jaarvergadering 2021 
14. Secretarieel jaarverslag 2021 
15. Uitslag bestuursverkiezing 
17. Mogelijke aanvulling activiteitenrooster 2022/2023 – heeft u een idee voor een ledenavond, dan 
horen we dat graag. 
18. Mededelingen voorzitter  
19. Rondvraag 
20. Sluiting  
 
Bestuur: 
Er zijn twee vacatures waarvoor we nog kandidaatsbestuursleden zoeken. 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, zal het bestuur een besluit 
nemen en u aan de leden voordragen 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. 


