
Jaarvergadering 1 februari 2018 

 

Op 1 februari was onze jaarvergadering 

Onze voorzitster Myra opende de vergadering. Ze deelde mee dat de nieuwsbrief voortaan 

digitaal wordt aangeleverd.  Voor degenen waarvoor dit een probleem is wordt de 

nieuwsbrief nog aan huis bezorgd.  

De volgende agendapunten: presentielijst, jaarverslag en kasverslag worden afgewerkt.  

Nu volgt de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Annie Verbakel en Irma 

v.d. Acker. Ardy Leenders en Cindy Pauwe stellen zich beschikbaar als bestuurslid, verder 

heeft niemand zich gemeld voor een bestuursfunctie. 

De stemming is als volgt:  Ardy 33 stemmen en 1 voor Jolanda Kuipers.  

Cindy 31 stemmen, 1 voor Jorita, 1 voor Margret en 1 blanco. Myra heet de dames welkom 

in het bestuur. 

Ardy geeft uitleg over het plantje voor de plantenwedstrijd; Scindapsus. De plantenwedstrijd 

is een gouwe ouwe traditie waar met veel plezier aan wordt deelgenomen. 

Nu volgt de huldiging van 4 jubilarissen: Anny van den Biggelaar 40 jaar lid;  Annie Rijkers 50 

jaar; Sjaan Verbakel en Tiny Verhoeven  elk 60 jaar. Myra had voor elke dame een 

dankwoordje. Zij bedankte de dames voor hun jarenlange trouw en inzet, niet alleen voor 

onze eigen vereniging maar ook voor anderen  staan zij klaar. Alle vier kregen ze een mooi 

cadeau. 

Voor de aftredende bestuursleden Annie en Irma had Myra een heel leuk en toepasselijk 

dankjewel ABC  in elkaar gezet. Er was met hulp van de leden een prachtige map gemaakt, 

waarin de leden hun waardering voor deze dames lieten zien. Ook kregen de beide dames de 

Vrouwen van Nu speld door Myra opgespeld.  

Na een korte pauze was het woord aan Mariska van Vliet, uitvaartzorgondernemer uit ons 

eigen dorp. Ze hield een luchtige lezing: "Van Rouwkoets tot Rouwkoe". Heel interessant en 

goed om een keer met je naaste over deze zaken te praten.   

Na de rondvraag werd de avond afgesloten door Myra. 

 


