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Wat een jaar hebben we achter de rug. Wie had dat begin 2020 kunnen bedenken.  

We hadden natuurlijk al wel gehoord dat er in China een virus was opgedoken maar geen idee dat 
het ons zou kunnen overkomen (ver van mijn bedshow) 

De vorige vergadering van 27 augustus moesten we noodgedwongen ook al op deze manier doen,  
we hadden gehoopt dat we dit jaar de vergadering weer met een volle zaal konden doen. Maar 

helaas, volgend jaar dan maar weer zullen we hopen. 
 
Met Carnaval hebben we nog genoten van het Carnavalsontbijt, maar na carnaval was het dan zover 
het Virus Covid-19 oftewel CORONA was ook bij ons en over de hele wereld toegeslagen en moesten 
we alle activiteiten stop zetten, terwijl we in het begin van jaar zo’n goede moed hadden om er met 
z’n allen een super verenigingsjaar van te maken .  
 
10 maart ging de lockdown in en alle activiteiten werden afgeblazen, we zaten thuis, als eerste 
moesten de toneel voorstellingen worden afgezegd, wat was dat verschrikkelijk,  ook voor de spelers 
die al vanaf september aan het oefenen waren voor hun optreden, de kaarten waren al verkocht, 
wat moesten we daar nou mee, bewaren voor een volgende voorstelling was geen optie want 
wanneer zou dat zijn, maar die werden dan ook terug betaald. 

We hadden in 2019  de ALV nog groots kunnen vieren in Zalencentrum Prinsenhof met een groot 
aantal leden, want het was het jaar van het 60 jarig bestaan, wat het gehele jaar groots was gevierd. 
En waarin het bestuur aangaf  in 2020 te stoppen, en verzocht of er mensen waren die die taak van 
hen over wilde nemen. 

Vanaf 2 juni konden we weer voorzichtig opstarten met de activiteiten maar alleen met de strenge 
regels van het RIVM.   

Op 27 augustus 2020 moesten we de ALV klein houden. We konden geen groot aantal mensen 
binnen hebben in Prinsenhof, dus alleen met het oude en toekomstige bestuur. Het huidige bestuur 
bestond toen uit:  
 
Dhr. Gaston Slager-voorzitter/secretaris,  
Mevr. Caren Herps –penningmeester,  
Dhr. Koos de Laat- Coördinator reizen en evenementen 
   
In de kleine zaal van Prinsenhof hebben we digitaal vergaderd. De leden werden uitgenodigd en 
kregen een link waarmee ze konden inloggen en zo de vergadering bijwonen.  
In de vergadering werd het nieuwe bestuur voorgesteld: 
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Dhr. Paul Gondrie-voorzitter 
Mevr. Willy Wouters-secretaris 
Dhr. Paul Verheijen-penningmeester 
Mevr. Petra Verheijen-coördinator clubs en activiteiten 
Dhr. Wil Vlemmix-pr en voorlichting 
Dhr. Ben de Klerk-Individuele Belangenbehartiging 
 
De ALV heeft hierin toegestemd en zo kon het nieuwe bestuur zich in gaan werken en verder gaan 
met voorbereiden van de activiteiten die nog zouden kunnen en mogen. Alle middelen die het vorige 
bestuur in hun bezit had werd overgedragen aan het nieuwe bestuur. Daarvoor onze hartelijke dank.  
Wij kunnen nog altijd bij hen terecht voor vragen.     
 
Het lentefeest kon toen niet doorgaan, wat erg was voor de leden want zij hadden zich er zo op 
verheugd en kaarten gekocht, maar 16 september konden we er een herfstfeest van maken, wel in 2 
keer, een middag en een avond,  de kaartjes die gekocht waren voor het lentefeest kon men 
omruilen en zo hebben we er een mooi feest van kunnen maken met muziek en een hapje en een 
drankje, wel volgens de regels van het RIVM.  

In oktober kwam de 2e lockdown, het virus bleek hardnekkiger dan we hadden gedacht en moesten 
we weer stoppen met alle activiteiten.   

Het oude bestuur heeft dit jaar nog een mooie nieuwe nieuwsbrief gerealiseerd, waar ze heel veel 
werk en tijd in hebben gestoken, we zijn ze erg dankbaar daarvoor. Een nieuw bestuur en een 
nieuwe nieuwsbrief een mooie start voor ons.   

Van de Rabo-ClubSupport actie 2020  hebben we, dankzij de stemmen van de leden van de 
Rabobank, een bedrag van €. 749,93  voor onze vereniging uit de Rabobank-clubkas campagne  
ontvangen. 

Het jaarlijkse etentje voor de vrijwilligers kon ook niet doorgegaan daarvoor hebben de vrijwilligers  
in de plaats een cadeaubon gekregen als alternatief die door het bestuur zelf was rondgebracht 

De kerstviering kon ook niet doorgaan, daarvoor hadden we als alternatief, en i.p.v. het kerstbrood, 
een doosje chocolade in de brievenbus gedaan bij alle leden omdat we de leden niet in de rij wilden 
laten staan bij de bakker, dit vanwege Corona. 

Tot slot kunnen we alleen maar hopen dat deze periode gauw achter ons komt te liggen en dat we 
met zijn allen weer kunnen genieten van alle activiteiten binnen de KBO.  

“Hou vol en hou goede moed en blijf gezond”. 

        Willy Wouters (secretaris) 

  

 


