
KBO  HEINKENSZAND
SECR. LAAN VAN BARBESTEIN 16
4451 AH HEINKENSZAND
TEL. 06-5166 1926 of 06-4563 0213

Heinkenszand, 24 oktober 2021

AAN DE LEDEN VAN KBO/PCOB HEINKENSZAND

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ALGEMENE JAARVERGADERING, welke 
gehouden wordt op donderdag 18 november 2021 om 14.00 uur in de R.K.Pastorie.

Het wordt een gezellige bijeenkomst, omlijst met accordeonmuziek van Monty van 
Belzen waarvoor u zich, vanwege een goede organisatie, vooraf dient op te geven bij 
onze voorzitter, mw. T. Kalwij, telnr: 06-45630213

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter
2. Rekening en verantwoording door de penningmeester
3. Verslag kascommissie 2019 en 2020 (Jac. Priem en R. Koens)
4. Verkiezing kascommissie
5. Jaarverslag 2019 en 2020 door de secretaris
6. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Ad Courtin, secretaris. Voor hem in 

de plaats wordt voorgesteld te benoemen mw. R. van Zeventer. Tegenkandidaten 
kunnen zich opgeven tot uiterlijk één week voor de vergadering bij de secretaris. 

7. Vaststellen contributie 2022.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Bijlage: Jaarverslagen 2019 en 2020.

Noteer alvast:   
Op 16 december gaan de liefhebbers onder ons weer kerststukjes maken; op 6 januari
2022 houden we de Nieuwjaarsbijeenkomst. Nadere informatie volgt.
Overigens kunt u voor informatie over onze activiteiten ook altijd terecht op onze 
(vernieuwde) website,  www.KBOHeinkenszand.nl

INSPIRATIETOUR  18 november 2021
Op dezelfde dag als onze jaarvergadering houdt KBO/PCOB een Inspiratietour voor senioren 
in Zeeland van 10.00-13.00 uur in de Stenge te Heinkenszand. Dit houdt in: amusement, info, 
gezelligheid en sprekers als Peter Faber en Marinus van de Berg, dus dat belooft wat.
Als u daar bij wilt zijn, dan dient u zich van tevoren op te geven via de website www.kbo-
pcob.nl/tour of via telnr: 030-34000655 ma t/m do. 10.00-13.00 uur. 
Om 14.00 uur houden wij vervolgens onze jaarvergadering in de pastorie, zie hier boven.

WANDELGROEP
We willen als KBO/PCOB graag een wandelgroep samenstellen, waaraan iedereen die van 
wandelen houdt kan deelnemen. Voor aanmelding of het verkrijgen van informatie kunt u 
contact opnemen met onze voorzitter, mw. T. Kalwij, tel: 06-456340213

http://www.kbo-pcob.nl/tour
http://www.kbo-pcob.nl/tour


SPONSORS KBO HEINKENSZAND

  

Paauwe’s Bloemencentrum, Clara’spad, Heinkenszand

R+Makelaardij  Heinkenszand

      Kapelle

HEINKENSZAND

      De Blaeij   Fysiotherapie en Medische fitness   
HEINKENSZAND

HUISDECORATIE, Dorpsstraat,  Heinkenszand
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https://www.fysiodeblaeij.nl/
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