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Uitnodiging Jaarvergadering KBO St. Lambertus Ottersum  

woensdag, 27 maart 2019 in zaal de Pub te Ottersum 

aanvang 14.00 uur 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 28-03-2018. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Bestuursmutaties / verkiezingen: 

tussentijds aftredend: Hr. Dion Weijers 

Volgens rooster zijn aftredend:  

- Mw. Lies Veenstra-Pubben, bestuurslid: herkiesbaar. 

- Mw. Lenie Smits-Jacobs. Zij stelt zich niet herkiesbaar. 

Het bestuur draagt als kandidaat-bestuursleden voor: 

Mw. Dorita Blenkers en Mw. Doortje Stoffels. 

Volgens de statuten kunnen nieuwe kandidaat-bestuursleden 

tot aanvang van de vergadering worden aangemeld. 

5. Jaarverslag 2018 door de secretaris. 

6. Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester. 

7. Verslag en goedkeuring van de kascontrolecommissie over het 

boekjaar 2018. 

8. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019. 

9. Toelichting activiteiten 2019. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting van de vergadering. 

Bent u verhinderd? U kunt zich afmelden bij een van de bestuursleden 

(zie informatieboekje). 

Met vriendelijke groet, 

 

Toos Tiebosch-de Kleijn, voorzitter  / Lenie Smits-Jacobs, secretaris  

Jan Weijers, penningmeester                                                            z.o.z. 
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Toelichting op de agenda voor de jaarvergadering van  

woensdag, 27 maart a.s.: 

Na een periode van 11 jaar heeft de heer Dion Weijers te kennen 

gegeven zijn bestuurslidmaatschap tussentijds te willen beëindigen. 

Dion is naast vice-voorzitter steeds verantwoordelijk geweest voor de 

organisatie van het grootste deel van de activiteiten. Dion treedt 

weliswaar af als bestuurslid, maar blijft in de programmacommissie. 

Na afloop van de vergadering treden voor u op de Moorblumkes uit 
Velden. Dit is een ludiek gezelschap tussen de 68 en 85 jaar, dat veel 
over vroeger en nu vertelt, over hoe het was als kind thuis en op 
school, de kinderrijke gezinnen van toen, de kerk en over wat er toen 
en nu allemaal mocht en moest. Dit alles doorregen met humor en een 
lach. Ze zingen alles live en worden begeleid door een accordeonist. 
We sluiten deze middag zoals gebruikelijk af met het nuttigen van 

koffie en broodjes. 

Tijdens de jaarvergadering ontvangt u van ons een gratis kop koffie of 

thee. We hopen op een grote opkomst! Plezierige vergadering! 

                                          Het bestuur van KBO Ottersum 

Beste KBO-er, 
Zoals vorige keer al gezegd: we zijn het jaar voortvarend 
begonnen. De thema-middag over dementie, 
gepresenteerd door An Damen, werd druk bezocht en de 
carnavalsmiddag was erg gezellig. We feliciteren de 
Maskotters met hun prachtige prins Maikel I en wensen 
alle vasteloavesvierders een hele gezellige carnaval toe.  

 

Contributie 2019 
Nog niet betaald? Graag per omgaande voldoen, ofwel via het  
machtigingsformulier achterin het informatieboekje of op 
bankrekeningnummer NL18 RABO 0140 6440 08 t.n.v. penningmeester 
KBO Ottersum o.v.v. contributie 2019 met uw naam of 
lidmaatschapsnummer). (info: Jan Weijers tel. 51 22 36). 
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KIENMIDDAG 

ZONNEBLOEM EN KBO 
Op WOENSDAG, 24 APRIL A.S. OM 

14.OO UUR IN ZAAL DE PUB  

Ottersum, organiseert de KBO een 

gezellige kienmiddag. Ook niet-

leden zijn van harte welkom! Er zijn 

veel leuke en ludieke prijzen te 

winnen.  

Overleden leden… 
Op 24 januari jl. overleed ons lid de heer Gerard 
Kortekaas op 86-jarige leeftijd.  
Wij wensen zijn vrouw Nel en kinderen en 
(achter)kleinkinderen) veel sterkte toe. 

 

Nieuwe leden… 

Mw. Nellie Franken-Mans 
Hr. en Mw. Tineke en Ruud Theloesen  
 

Scootmobiel middag   

Samen met Medipoint Venlo en het 

Gehandicapten Platform Gennep wordt 

op woensdag 3 april 2019 een 

bijeenkomst voor scootmobiels georganiseerd. Medipoint Venlo zal de 

voertuigen inspecteren voor de lente en evt. reparaties uitvoeren. De 

middag duurt van 13.30 tot 16.00 uur en is in PicaMare Gennep. 

Wilt u uw scootmobiel lente-rijklaar hebben? Meld u dan aan bij de 

organisatie via e-mail gogennep@planet.nl of telefonisch bij: 

Mw. Lea Martens      0485-512464 

Mw. Mimi v.d.Kamp 06-46341257 

Mw. Truus van Baal  0485-516230 (voor Ottersum/Ven-Zelderheide) 
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Huiskamer De Prôst geopend! 
De open dag en de opening van de 
huiskamer zijn buitengewoon geslaagd. 
Sinds we  open zijn (nu ongeveer 3 weken 
geleden) hebben al ruim 100 dorpsgenoten 
de weg naar De Prôst gevonden. Sommigen 
kunnen we zelfs al als stamgast betitelen. 
Komt u ook een kijkje nemen? De Prôst is 
van maandag t&m vrijdag van 14 -17 uur  
geopend.                                                                           De Prôst     
                                                                                      A.chterum Bij Koos                                                                                                                                             

Data om alvast te noteren 
Vrijwilligersdag: zaterdag 4 mei 
Dagtocht  : woensdag, 29 mei 

 

 
 
 
 
 
 
 

     voor iedereen…. 
 
Seniorenbioscoop Malden 
La Villa – drama – 107 minuten  
Dinsdag, 12 maart 15.45 uur 
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief van €7,- . Reserveren (gratis)  via tel. 024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). Graag wat eerder aanwezig zijn om uw kaartje op te 
halen, zodat de film op tijd kan beginnen.  
 

De man die altijd voor ons 

klaar staat o.a. om ons 

drukwerk te verzorgen, de 

heer Jacques Cöp, is 

vanwege ziekte enige tijd 

uit de running.  

Toi toi toi, Jacques! 

Beterschap! 
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