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Hallo KBO leden, 

 

Er is alweer een maand voorbij en helaas is het zonnetje, waar we denk ik allemaal op wachten, nog 

steeds niet verschenen. 

Wel is er het goede nieuws dat er een paar versoepelingen zijn i.v.m. de coronamaatregelen. Maar dat 

zijn nog maar een paar kleine versoepelingen en we kunnen helaas nog geen activiteiten organiseren. 

Hoe jammer dit ook is. 

 

Algemene jaarvergadering op 24 juni 2021. 
Volgens de statuten moeten we uiterlijk in de maand juni de jaarvergadering houden. 

De agenda, het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag is bij deze nieuwsbrief gevoegd. 

(In boekvorm) De verslagen kunt u ook vinden op de website. Voor het financieelverslag en  

het verslag van de kascommissie moet u inloggen. (www.kbo-landhorst.nl) 

Nu zijn er twee mogelijkheden: 

 1.  De corona-maatregelen laten nog geen fysieke vergadering toe.  

 2.  De corona-versoepelingen zijn zodanig dat we fysiek kunnen vergaderen. 

Het bestuur stelt de volgende werkwijze voor: 

* Ieder die deel wil nemen aan een eventuele fysieke vergadering geeft dit vóór 17 juni door aan het 

secretariaat met vermelding van haar/zijn e-mail adres. Dit kan per e-mail, telefoon of het invullen en 

verzenden van het formulier op de website. Ieder die zich opgegeven heeft ontvangt voor 20 juni per e-

mail bericht of de fysieke vergadering wel of niet doorgaat, en de locatie. 

* Ieder die vragen of opmerkingen heeft kan deze per e-mail, vóór 10 juni, doorgeven aan het 

secretariaat. Deze zullen dan, anoniem, (met eventueel antwoord van het bestuur) op de website 

geplaatst worden. Zodat ook de andere leden deze kunnen beoordelen en er met het stemmen rekening 

mee kunnen houden. 

* Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een stembiljet. Als u niet op de eventuele fysieke vergadering komt 

kunt u dit vóór 23 juni inleveren bij het secretariaat. U kunt ook stemmen via de website. 

Opmerking: wilt u in deze gebruik maken van de website dan moet u wel inloggen. 

 

Vanuit KBO Brabant hebben wij een aantal boeken gekregen over Koningin Màxima ter ere van haar 50ste 

verjaardag. 

Omdat er niet genoeg exemplaren zijn voor ieder lid stellen wij het volgende voor.: Als u graag een 

exemplaar hebt, bel of mail dan even naar Leny Arts. 

Haar e-mailadres is: leny.jos.arts@gmail.com 

Telefoonnummers van Leny zijn: 06-37 28 83 30 of 0485-47 85 63.  

Leny zorgt ervoor dat er dan een boek bij u in de brievenbus komt.   

 

Dit is het weer voor deze keer. Wij wensen u een fijne, en hopelijk zonnige junimaand. 

Zet de bovengenoemde datums alvast op de kalender zodat u ze niet vergeet. 

Houdt u allen goed, en wie weet zien we elkaar weer een keertje. 

 

Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)  

tel: 06-238 169 84 of 0485-47 88 11 of e-mail: info@kbo-landhorst.nl          

 

  


