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Beste leden.
Uitnodiging voor de 1e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
Aanvang
Plaats

: maandag 30 maart 2020
: 13.30 uur (zaal open 13.00 uur)
: Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. Aan de achterzijde van deze
locatie is er beperkte gelegenheid tot parkeren.
Bij binnenkomst liggen het verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering en de
financiële jaarverslagen van de afdeling, van de reiscommissie en van de secretaris
voor u klaar.
Agenda.
01. Opening door de voorzitter, de heer Cees Stal
02. Mededelingen
03. Ter goedkeuring het verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering van
28 oktober 2019
04. Ter goedkeuring het financiële verslag van de afdeling en van de reiscommissie
2019
05. Verslag kascommissie
06. Benoeming nieuw lid kascommissie
07. Bestuursverkiezing. Dit jaar is aftredend en herkiesbaar
Mevr. P.W. Steenman-Vernooij. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de
secretaris tot 1 dag voor de vergadering.
08. Henk Donker en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De WMO (de wet waarmee u o.a. huishoudelijke hulp kunt aanvragen
heeft de nodige wijzigingen ondergaan. Daarnaast weten velen nog niet wat ze er
allemaal mee kunnen en hoe het werkt. Ook de toeslagen wetten zijn wat
veranderd en wie weet, heeft u in eens wel recht op huurtoeslag.
Henk Donker zet het allemaal nog eens op een rijtje voor u.
09 Pauze, waarin u een drankje wordt aangeboden.
10 Vervolg presentatie Henk Donker en gelegenheid tot het stellen van vragen
11. Rondvraag en sluiting
Wij hopen velen van u op maandag 30 maart te ontmoeten
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Komende activiteiten.
21 maart
: H. Mis om 19.00 uur in ’t Goy
24 april
: Dagtocht 1: naar Delft/Gouda
24 mei
: Passiespelen Tegelen: (Opgeven kan alleen nog voor de reservelijst
8 t/m 12 juni : 5-Daagse reis: maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni naar Lochem
5 september : Activiteitenmarkt op ’t Rond
11 september: Dagtocht 2: naar Hattem en Giethoorn
28 september: Dagtocht 3: naar Van der Klooster Mode
26 oktober : 2e Alg. Ledenvergadering in De Opstandingskerk
14 december : Decemberbijeenkomst in De Engel
Reiscommissie
Voor de eerste dagtocht naar Delft en Gouda en voor de 5-daagse reis naar Lochem
zijn nog enige plaatsen beschikbaar.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ko Vernooij:
tel.030-6371209 of 06-23983674.
Wist u dat u op www.kbohouten.nl alle nieuws nog eens rustig kunt nalezen?
B.v. alle informatie over de reizen + de verslagen van reeds gemaakte reizen.
Bij ledenservice vindt u informatie over b.v. hulp bij belastingaangifte en toeslagen
en de namen met telefoonnummers van het bestuur mocht u iets te vragen of te
melden hebben, bij voorbeeld: welk onderwerp wilt u graag in de tweede Algemene
Ledenvergadering aan de orde gesteld zien?
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