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Februari 2020
Een terugblik
Maandagavond 14 januari konden wij luisteren naar Robert Blanc die
vele mooie Franse chansons ten gehore bracht. Hij zong liederen van
onder andere Julien Clerc, Michel Fugain, Jacques Brel, Gilbert Bécaud,
Charles Aznavour en Edith Piaf. Ook zat er soms een Nederlands refrein
of couplet tussen. Veel bekende nummers waarbij ook af en toe
meegezongen kon worden. Daarna hebben wij met elkaar nog geproost
op een goed nieuw gildejaar!

Ledenavond maandag 17 februari 2020
Op maandag 17 februari is het weer tijd voor de Jaarvergadering.
Deze avond zal ons bestuurslid Brigitte Scholtes officieel aftreden en niet herkiesbaar zijn.
Voorstel tot toetreding in het bestuur: Jolanda de Jongh.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 10 februari a.s. schriftelijk aanmelden bij het
secretariaat: Kon. Julianaweg 94, 3155 XH Maasland.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Welkom en mededelingen van de voorzitter.
Notulen jaarvergadering (zie achterzijde)
Jaarverslag 2019
Financieel verslag KVG en verslag van onze uitgaven en inkomsten alsmede donaties aan
projecten.
Controle kasboeken en verkiezing Kascommissie
Bestuursverkiezing/Wisseling van Bestuur
Rondvraag
Sluiting

Koffiedame deze avond is Marga de Bruin. Wij zien haar graag om 19.15
uur om één en ander klaar te zetten.
De collecte deze avond is voor Max maakt mogelijk.

Jubila.
Op 24 februari wordt Annie v.d. Bergh 81 jaar.
Alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Verslag jaarvergadering 18 februari 2019
1.Opening en mededelingen van de voorzitter
Christine opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Weer een speciale avond, die na
de pauze in het teken zal staan van het afscheid van ons bestuurslid Marga de Bruijn. Irma leest een
mooi gedicht voor “Vertrouwen”. Christine stelt het gehele bestuur voor en omschrijft de taken van
elk bestuurslid (taken: zie punt 7; wisseling bestuur). Daarna vertelt zij over de bestemming van onze
collecte van het jaar 2019; de Goede Doelen zijn: Villa Joep, Mercy Ship en Max Maakt Mogelijk. Als
één van onze leden een Goed Doel heeft, willen wij daar natuurlijk ook aan bijdragen, zoals
bijvoorbeeld eerder gedaan voor De Stichting Onderdak van ons lid Rika Bierkens. Een hele
belangrijke mededeling gaat over de huurverhoging van De Link. Voorheen betaalden wij 70 euro
huur per avond, dit wordt nu 100 euro. Na gesprekken met het Kerkbestuur is het ons gelukt om hier
dit lopende jaar nog iets vanaf te krijgen, als overgangsregeling, zodat het KVG nog financieel gezond
kan blijven! Ook moeten we extra gaan betalen, als we gebruik willen maken van de kerk, zoals bij de
Kerstviering. Dan komt er nog weer 60 euro extra bij. Het bestuur heeft na goed overleg besloten en
na instemming van de leden om m.i.v. het jaar 2020 de contributie te verhogen naar 37,50 per jaar.
Ook zal er af en toe, indien nodig, een kleine bijdrage worden gevraagd bij activiteiten of (creatieve)
ledenavonden. Tevens een vriendelijk, doch dringend verzoek aan een ieder om zich a.u.b. op tijd op
te geven voor bepaalde activiteiten en/of ledenavonden! Als laatste een oproep aan onze leden, wij
denken aan een Commissie (van maximaal 3 leden) voor het regelen van wat extra activiteiten
(bijvoorbeeld een leuk uitstapje, een fietstocht of een mooie wandeling etc.). Op deze avond zelf
heeft zich nog niemand aangemeld.
2.Notulen jaarvergadering 19 februari 2018
Het verslag van de jaarvergadering was met de nieuwsbrief aan iedereen toegestuurd. Inhoudelijk
zijn er geen opmerkingen. Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd, onder dankzegging aan de
notulist Ingrid.
3.Jaarverslag 2018
Els Boon maakt van elke ledenavond of activiteit van het KVG een verslag in het logboek. Dit is een
handgeschreven verslag met daarin ook erg leuke plaatjes etc. Els heeft hier inmiddels een heel mooi
boekje van gemaakt. De moeite waard om eens in te kijken! Daaruit wordt aan het einde van een
Gildejaar een jaarverslag gemaakt, dat zij nu in de vergadering voorleest. Dan herinneren we ons
weer de leuke avonden. Ook vraagt ze nog even aandacht voor de website van ons KVG, zeker een
bezoekje waard, er staan ook altijd veel recente foto’s op. www.kvgmaasland.nl
Nieuwe leden in het jaar 2018 worden genoemd: Ria van Adrichem, Joke v.d. Keur, Martha Vreeken.
12 dames hebben in 2018 opgezegd. De extra activiteiten worden ook nog even vermeld: Op 1 juni
was de jaarlijkse fietstocht, georganiseerd t.b.v. Melania. Op 18 april vertrokken wij met een grote
groep leden naar “De Buurvrouw” in Maasland , op de fiets of wandelend. Een leuke middag met
prachtig zonnig weer. Er was heerlijk gebak met koffie of thee. Op 6 december hebben we met een
aantal leden een uitstapje gemaakt naar de Kerstmarkt in Halsteren. Dit was erg geslaagd, een paar
uurtjes vermaak in een mooie wintersfeer. Ook onze Goede Doelen in 2018: te weten; Melania, Het
Rode Kruis Welfare, Stichting Jarige Job en Melawie worden vermeld. Tevens was er uiteraard weer
aandacht voor “Lief en Leed” binnen de eigen vereniging (voor zover bij ons bekend). Het bestuur
stuurt dan een kaart of brengt een bezoekje. Els deelt mede dat het bestuur 10 maal per jaar
vergadert om het programma in elkaar te zetten en alles goed te laten verlopen. Ook woont het
bestuur de vergaderingen van Kring West bij. Met een extra bedankje voor de koffiedames besluit Els

het jaarverslag. Christine merkt op dat het een heel leuk en druk jaar is geweest, waarin veel
bijzondere avonden zijn georganiseerd. Wanneer er leden zijn met een tip voor een leuke avond of
extra activiteit, kan dat worden gemeld bij de dames van het bestuur, die daar heel blij mee zijn.
Ook is het bestuur erg blij met de grote opkomst en het enthousiasme van u, de leden van het KVG!
4.Financiële verslagen van het KVG
Alle verslagen worden doorgenomen en toegelicht door penningmeester Jacqueline, met behulp van
de beamer en laptop. Ook de uitleg m.b.t. de verhoging van de contributie in 2020 wordt middels een
begroting goed uitgelegd door haar! Het is een helder verslag, waarvoor dank.
5.Kascontrole door de Kascommissie
Liduine van der Hoeven en Elly van Leeuwen hebben samen de kas en de bankstukken gecontroleerd.
Liduine doet hiervan verslag. Het was allemaal prima in orde en zag er keurig uit in duidelijke
overzichten. Er waren geen vragen of onduidelijkheden.
Complimenten worden overgebracht aan de penningmeester Jacqueline. Beide dames van de
kascontrole ontvangen een boeket bloemen namens ons bestuur, als dank voor hun bijdrage.
6.Verkiezing Kascommissie.
Over het jaar 2019 zal de kascontrole worden uitgevoerd door Elly van Leeuwen en Marga de Bruijn.
Zij ontvangen te zijner tijd bericht.
7.Wisseling bestuur.
Marga de Bruijn gaat ons bestuur verlaten. Zij is 8 jaar bestuurslid geweest en heeft zeer veel voor
ons bestuur betekend, waarvoor onze grote dank. Bij het secretariaat hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Wij zijn heel blij dat Marga Arkesteijn ons bestuur komt versterken. Zij stelt
zich voor aan de aanwezigen en ontvangt een bos bloemen als welkom.
De taakverdeling binnen het bestuur wordt nu als volgt: Christine blijft onze voorzitter en maakt het
jaarboekje, Jacqueline is penningmeester en verzorgt de website, Brigitte is 1e secretaris: o.a. het
maken/verzenden van de nieuwsbrieven aan de leden en het maken van de agenda voor de
bestuursvergaderingen, houdt contact met Kring West (alle KVG’s in de regio), heeft ook het
afgelopen jaar de Kerstviering gemaakt. Ingrid verzorgt de ledenadministratie, de website, maakt de
notulen van de bestuursvergaderingen, de jaarvergadering en is 2e secretaris; Els: maakt een verslag
van elke ledenavond, verzorgt het logboek, doet boodschappen, regelt de uitgaansdag, houdt bij wie
zich heeft opgegeven voor activiteiten etc.. Irma regelt de uitgaansdag, doet boodschappen en houdt
bij wie zich heeft opgegeven etc. Marga Arkesteijn wordt de komende periode ingewerkt, er wordt
dan ook bekeken welke taken zij op zich gaat nemen.
8.Mededelingen en Rondvraag
Marijke Offeringa vraagt of onze jaarlijkse uitgaansdag a.u.b. verplaatst kan worden naar de 2e
dinsdag van de maand, in plaats van de 1e dinsdag van de maand, zoals aangegeven in het
jaarboekje.

Dus bijvoorbeeld dit jaar zou dit dan gaan om 10 september i.p.v. 3 september. Dit i.v.m. met een
andere activiteit voor een aantal dames van ons KVG op dezelfde dag! Het bestuur gaat kijken of
e.e.a. nog mogelijk is en anders kan dit een ander jaar in goed overleg waarschijnlijk wel geregeld
worden!
Sluiting van de vergadering met een slag van de hamer door Christine
Na de pauze, volgt dan het afscheid van Marga de Bruijn (na eerder te hebben genoten van een
smaakvolle traktatie). Met vrolijke liedjes van De Toppers en bestuursleden, die er opeens wel heel
anders uitzagen, in allerlei kleurrijke en grappige outfits, werd een leuk spel gespeeld “Wie ben ik”.
Marga moest samen met haar man Frans personen of onderwerpen raden die zij zelf niet zagen (deze
zaten namelijk vast geplakt op de hoedjes op hun hoofd), maar wij én alle leden wel! Het was soms
nog best moeilijk voor hen om hierachter te komen, maar met hulp van ons en/of de leden zijn alle
woorden geraden! Daarna volgde nog een leuk lied op de wijs van “Rosanne “ van Nick en Simon.
Jacqueline had weer een prachtig fotoboek gemaakt, met daarin alle leuke momenten van de
afgelopen jaren. Met nog een mooi sieraad en bloemen bedanken wij Marga voor alles wat zij voor
het KVG heeft gedaan. Wij zullen haar zeker erg gaan missen. Maar gelukkig zijn er nog de
ledenavonden, waarop wij haar en u natuurlijk heel graag weer zullen zien

