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Bericht vanuit het bestuur
Als eerste voor iedereen de beste wensen en veel gezondheid in dit nieuwe jaar. Dit is de eerste nieuwsbrief in
2022, na een jaar waarin corona het gehele leven heeft beheerst.
Onze kerstmiddag kon wederom niet doorgaan en daarom werden alle leden weer verrast met een mooi kerstpakketje van Het Keetje wat door iedereen zeer gewaardeerd werd.
De eerste bingomiddag dit jaar op 19 januari kon vanwege corona niet doorgaan en we hopen nu dat het met
de volgende activiteit op 11 februari wel zal lukken.

Uitstel jaarvergadering
Onze jaarvergadering op 4 maart 2022 wordt voorlopig uitgesteld naar april 2022. De reden hiervan is dat een
aantal bestuursleden afscheid gaat nemen van het bestuur en er nog geen kandidaten zijn gevonden om de
taken in het bestuur te vervullen.
Trudy Ligthart was in coronajaar 2021 al aftredend en is niet meer herkiesbaar. Janke de Boer, onze secretaris,
is recent gestopt met haar werkzaamheden. Adrie Laan, voorzitter, heeft eerder aangegeven dat hij stopt om
gezondheidsredenen.
Voor de overgebleven drie bestuursleden - Nico Bakker, Agatha Deen en Joop Deen - een onmogelijke taak om
zo met onze KBO door te gaan. Het bestuur is dan ook op zoek naar leden of niet-leden die beschikbaar zijn
om taken in het bestuur op te pakken en met elkaar te zorgen dat de KBO blijft voortbestaan. De situatie is heel
zorgelijk en is mede de reden dat de jaarvergadering nog even wordt uitgesteld. Wanneer we geen nieuwe
bestuursleden tijdens de jaarvergadering kunnen voordragen, dan zal onze KBO Bovenkarspel na 65 jaar
ophouden te bestaan. Laten we met elkaar zorgen dat het niet zover zal komen.

Theater Tom op 11 februari is geannuleerd
Op 23 januari heeft het bestuur bericht ontvangen van Theater Tom dat de voorstelling die op vrijdag 11 februari was gepland is geannuleerd. Vanwege coronabesmettingen is er onvoldoende tijd voor de voorbereiding en tevens wordt de
groep opgeheven.

Extra bingomiddag op donderdag 17 februari
Als alternatief is er op donderdag 17 februari een extra bingomiddag ingelast.
De zaal gaat open om 13.00 uur en de bingo begint om 13.30 uur in Het Vereenigingsgebouw. Bij binnenkomst uw QR-code tonen!

Huishoudelijk reglement
KBO Bovenkarspel is zelfstandig geworden en de vereniging is notarieel opgericht op 17 december 2018.
Daarnaast is het noodzakelijk om als vereniging ook een huishoudelijk reglement te hebben. Het bestuur heeft
dit gereed en wil tijdens de jaarvergadering goedkeuring vragen aan de leden.
Leden die dit vooraf willen inzien kunnen dit opvragen bij Nico Bakker of lezen op de website van de KBO:
www.kbobovenkarspel.nl.

Contributie 2022
Leden die een machtiging hebben afgegeven voor een incasso, zien dit in februari of maart. Leden die het zelf
overmaken worden verzocht om dit te doen op rekening NL 83 RABO 0310 0514 95 ten name van KBO
Bovenkarspel. De kosten zijn € 22,50 per lid.

Gaat u verhuizen of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, bel 515893 of mail naar kbo-bovenkarspel@ziggo.nl

