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Jaarvergadering
Het bestuur kijkt terug op een goed verlopen jaarvergadering. Het vorige jaar stond vooral in het teken
van de corona. In de jaarverslagen kwam dit duidelijk naar voren.
We hebben vanwege zijn gezondheid afscheid moeten nemen van ‘voorzitter’ Adrie Laan en van Trudy
Ligthart (wegens ziekte niet aanwezig). Trudy heeft acht jaar het bestuur versterkt. Eerder al gaf Janke de
Boer te kennen geen deel meer van het bestuur te zijn.
Drie dames hadden zich bereid gevonden de opengevallen plaatsen in te vullen. Dina Roozendaal-Huver
heeft de voorzittershamer overgenomen. Tineke van der Pal is benoemd tot secretaris en Tiny Smit
versterkt het bestuur voor algemene taken. De motivatie van het drietal is dat zij willen voorkomen dat
onze KBO bij een tekort aan bestuursleden zou ophouden te bestaan.
Voor de opengevallen plaatsen in de kascommissie voor volgend jaar hebben zich opgegeven de heer
Cor de Wit (was al reserve) en mevrouw Ria de Haan. Reserve is mevrouw Cilia Kwakman.

Bingo/kienen
Na afloop van de vergadering werden er drie rondes bingo gespeeld. De grote opkomst zorgde weer voor
een gezellige stemming, waarbij velen in de prijzen vielen. Dit met dank aan Cor en Agatha Deen en Tiny
Smit, onder leiding van kienmeester Joop Deen.

Lady’s Day
Helaas heeft het bestuur tijdens de jaarvergadering moeten besluiten om de Lady’s Day niet door te laten
gaan. Met 32 deelnemers is het te weinig om de kosten te dekken.

Uitgaansdag
De jaarlijkse uitgaansdag, die gepland staat voor vrijdag 20 mei, gaat helaas niet
door. De reden is dat de buskosten dermate hoog zijn geworden dat de kosten per
persoon onverantwoord zijn. We moeten het meer in de omgeving zoeken, of een
mooie middag organiseren met wellicht muziek en bijvoorbeeld een stamppot
(wordt vervolgd).

Fietstocht
Op donderdag 19 mei stappen we weer op de fiets voor de eerste rit van het jaar.
Om 13.30 uur gaat vanaf de kerk de tocht van start. Onder leiding van Joop Deen
kunt u van een mooie route genieten. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

We moeten dankbaar zijn voor onze leeftijd,
ouderdom is de prijs van nog in leven te zijn.
Gaat u verhuizen of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, bel 515893 of mail naar kbo-bovenkarspel@ziggo.nl

