
AXEL voor senioren van vandaag en morgen 
  

Beste leden van KBO-PCOB afdeling Axel, hierbij ontvangt U 

 

Uitnodiging voor de jaar-, ledenvergadering 2021 

 
Locatie: Gregoriuscentrum, Walstraat 33, Axel 

Datum: vrijdag 22 oktober 2021; aanvang 10.30 uur 

De zaal is open vanaf 10.00 uur voor ontvangst met koffie/thee en koek 

10.30 uur: aanvang van de vergadering 

Agenda: 

1. Opening, voorwoord door de voorzitter met meditatief moment 

2. Notulen jaarvergadering 2020 ter vaststelling; vastgelegd in de KBO-PCOB 

nieuwsbrieven juli en augustus 2020 (vanwege corona) 

3. Mededelingen en inkomende stukken 

4. Financieel verslag over 2020; penningmeester 

a. Bevindingen van de kascommissie (decharge verlenen en vaststellen) 

b. Aanwijzing nieuw lid kascommissie en nieuw reserve lid kascommissie (door corona) 

5. Jaarverslag over 2020 ter vaststelling; secretaris; jaarverslag over 2019 vastgesteld 

bij de digitale vergadering c.q. nieuwsbrieven juli en augustus 2020 

6. Huldiging jubilarissen lidmaatschap (25 en 30 jarig jubileum) 

7. Bestuursverkiezing. Aankondigen wijzigingen dagelijks bestuur. Wijziging voordragen 

voorzitterschap: Josée van der Ploeg-Delissen en Gerard Verduijn. Vacature voor 

penningmeester. Informatie, kandidaatstelling tot 1 uur voor de vergadering. 

Voordragen voor het dagelijks bestuur: Bep Meeusen-Bolander, Anna Egberts-

Herrewijnen en Kees de Koeijer  

8. Rondvraag 

9. Sluiting van de vergadering 

U krijgt 2 consumpties per persoon (muntjes); 12.30 uur: Aanvang lunch met even stilte 

vooraf.  Dieetbeperkingen? Even laten weten 

Beste leden van KBO-PCOB afdeling Axel, 

Om risico’s van besmetting tot een minimum te beperken vragen wij U vriendelijk mee te 

werken aan een éénmalige coronatoegangsbewijs (CTB) check. 

De CTB check kunt U op verschillende manieren overleggen, nl. 
 QR code zoals vermeld op Smart- of IPhone 
 Papieren copy van QR code; coronabewijs 
 Registratiekaart coronavaccinatie 
 Het gele boekje met coronavaccinatie vermeld 

Bij voorbaat dank voor uw welwillende medewerking; het bestuur van KBO-PCOB afd. Axel 

 

Aanmelden voor de jaarvergadering kan t/m 17 oktober; de grote zaal is groot, maar 

VOL IS VOL: Voor Axel e.o.: Maddy Schram, Olivierstraat 20, Axel; tel. 0115-562680; 

bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl en Addy Kers, Julianastraat 13, Axel; tel. 06-22692160; 

addykers@gmail.com (dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag mogelijk in het 

Gregoriuscentrum)    

Voor Terneuzen e.o.: Maurice Scholter: tel. 06-26749113; secretaris@kbo-pcob-axel.nl    

Voor het middagprogramma en voor het aanmeld, invulstrookje onderaan, alsmede 

vervoer gewenst: Zie Ommezijde!  
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Middagprogramma: 

13.30 uur: Optreden van Yvonne en Theo 

14.15 uur: Pauze; met het verkoop van loten om wat uit de kosten te komen; prijs per lot 

€0,50; mooie prijzen 

15.15 uur: Tweede optreden Yvonne en Theo 

16.00 uur: Trekking van de verloting 

Sluiting door de voorzitter 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt U?  Meld U aan!  Belangrijk voor de indeling van de zaal en de inkopen!!  

S.v.p. voor 18 oktober inleveren. 

Onderstaand formulier inleveren bij of gegevens telefonisch of per mail doorgeven bij:    

a. Maddy Schram-Engels, Olivierstraat 20, Axel; tel. 0115-562680 bestuurslid1@kbo-

pcob-axel.nl       

b. Addy Kers-Naeye, Julianastraat 13, Axel; tel. 06-22692160; addykers@gmail.com  

Naam, namen:                                                                  Adres: 

 

Zal op vrijdag 22 oktober aanwezig zijn bij de jaarvergadering en deelnemen aan de lunch. 

 

Aantal personen:                                                 Dieet?      

 

Wilt u worden opgehaald?                       Ja/Nee 
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