
  Beste leden van KBO Landhorst. 
 
Zoals u allen in de nieuwsbrief van februari hebt kunnen lezen zijn we zeer dringend op zoek naar een 
paar nieuwe bestuursleden. Hééééél erg jammer dat daar geen enkele reactie op gekomen is.  
Ook vorig jaar zijn we al druk op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden en daar hebben we veel 
van onze leden voor benaderd. Daar is uiteindelijk 1 reactie op gekomen maar zoals jullie ook in de 
nieuwsbrief hebben kunnen lezen gaat Hilda in verband met haar werk er mee stoppen. 
Dus dat betekent dat we weer maar met z’n drieën zijn. En dan wordt de belasting toch wel heel erg 
groot. 
 
We zijn uiteraard al heel erg  blij dat Daniëlle het penningmeesterschap voor haar rekening heeft 
genomen, dat neemt ons al veel werk uit handen. 
Ook zijn we zeer zeker blij met de hulp die we krijgen van onze leden als wij vragen om te helpen met 
het een en ander. Ook dat bespaart ons veel werk maar er blijft ook nog heel veel werk over. 
 
We hebben binnen het bestuur daar uiteraard al uitvoerig over gesproken: HOE NU VERDER??????? 
Om weer, net zoals vorig jaar zo’n 25 personen te benaderen om te vragen of er interesse is voor een 
bestuursfunctie, en daar dan 25 keer een nee antwoordt op te krijgen, dat gaat ons dit jaar echt te 
ver. Dat gaan we niet meer doen want daar word je allesbehalve vrolijk van. 
 
En ja, het doet toch wat met je als er zo weinig, zeg maar geen, reactie komt. Wij hebben het 
afgelopen jaar ons stinkende best gedaan om de boel draaiende te houden en daar willen we zeker 
ook het komende jaar (jaren) weer voor gaan maar dan wel met meer bestuursleden zodat de taken 
wat meer verdeeld kunnen worden. 
 
En denk nou niet: dat is niks voor mij want: aldoende rol je er vanzelf in. Wij hebben dat zelf ook 
ervaren. 
Dus beste mensen: besef wel, dat als wij geen reactie krijgen het voorbestaan van onze KBO aan een 
uiterst zeer dun draadje hangt. En besef ook: WAT WEG IS, IS WEG EN KOMT NIET MEER TERUG. En 
dat zou voor velen van onze leden toch weer een gemis zijn. 
Dit is ook zeker een oproep aan de “jongere ouderen” want daar zullen we het toch ook van moeten 
hebben en dan komen er waarschijnlijk ook weer nieuwe, frisse ideeën naar voren. 
 
En nee, dit is geen vrolijk bericht maar zo staat het er wel voor.  
Wij hebben deze brief dan ook niet voor ons plezier opgesteld (want KBO Landhorst gaat ons na aan 
het hart) maar om u duidelijk te maken hoe de zaken ervoor staan. 
 
BESTE LEDEN DENK HIER GOED OVER NA EN LAAT WAT VAN U HOREN. 
 
Vriendelijke groet, 
Bestuur KBO Landhorst. 
 
 
 
 


