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Beste Leden,
In deze nieuwsbrief alles over de algemene ledenvergadering 2020.
Alle leden krijgen daarom weer de gedrukte versie.
We beginnen weer met het woordje van onze voorzitter, daarna de overige mededelingen.
en tot slot de KBO puzzel.

Wat beleven we toch veel!
Dat riep een Cuijkse vriend op een dagje uit in een huifkar. "In een rijtuigie" zingend en
uitkijkend over de kont van het paard hobbelde het gezelschap in een slaapverwekkend
tempo over een lange lange lindenlaan.
Door die spontane uitroep werd iedereen klaarwakker en uitgelaten vrolijk.
"Wat beleven we toch veel" werd een blijvende kreet. De vrolijke stemming kwam er
ineens in.
Het tempo in ons leven is inmiddels niet te vergelijken met vroeger, lang achter ons ligt
het tempo van de diligence,
misschien moet het woord zelfs via internet opgezocht worden.
Veel ontwikkelingen zagen we ontstaan: telefoon, radio, auto, TV, internet, openbaar
vervoer, gas, elektriciteit, water, riolering, medicijnen en het blijft doorgaan met
ontwikkelingen.
En dan ineens de schok: Corona.
Nu medicijnen ons gezond doen leven groot alarm: medicijn tegen het coronavirus
gezocht!
Het is een bittere pil dat het lang kan duren.
Een bittere pil is de onmogelijkheid veilig mensen samen te brengen, geen buurtfeesten,
geen jaarmarkten, geen culturele dag, geen kermis, en voor ons geen activiteiten in
gezelschap, terwijl we zo uitkijken naar een praatje met elkaar, praatjesmakers samen,
nieuwswisseling, hoe kan je het nog meer noemen...kletskousen.
Ja gewoon buurten in ’t Fort, zodat we weer blij kunnen roepen:
“Wat beleven we toch veel!”

Als we jong zijn, leren we.
Als we ouder worden, begrijpen we.

Fietsen, wandelen en kienen.
Deze zomer is er niet gefietst met een
grote groep. Maar er waren wel kleine
groepjes die elke week fietsten. Dat was
ook gezellig vooral toen de terrassen open
gingen en er weer gepauzeerd kon worden
met een kop koffie. Bij goed weer, kan er
nog tot oktober gefietst worden. Hopelijk
kunnen we het volgend jaar weer met de
groep fietsen.
Dinsdag 3 november om half twee zouden
we dan weer 5 km. kunnen lopen. We
moeten wel bekijken of dat gaat met
anderhalve meter afstand, we laten dat in
de volgende nieuwsbrief weten.
Kienen gaat vanwege de risico’s voorlopig
nog niet door.
Film 1: Industry Plus Cuijk
vrijdag 2 oktober: Love Sarah
Een jonge vrouw wil de droom van haar
moeder, het openen van de bakkerij in het
Londense Notting Hill, verwezenlijken.
Hiervoor roept ze de hulp in van een oude
vriendin en haar oma.

Entree: €7,80., inclusief een kop
koffie/thee en iets lekkers. Kaarten
reserveren via de website
www.cuijk.industrybioscoop.nl/industrypl
us, of telefonisch (0485-232100) of email
info@industrycuijk.nl
Film 2: Seniorenbios Malden
Dinsdag 13 oktober: Dolor y Gloria.
Salvador Mallo heeft al in geen jaren een film
meer gemaakt, maar kan gelukkig nog teren
op de successen die hij als regisseur heeft
genoten. Wanneer een oude film van Salvador
onder het stof vandaan wordt gehaald, brengt
dat hem in contact met voormalig acteur
Alberto. De twee worden eindelijk weer
herenigd, nadat ze lang geleden zijn
gebrouilleerd. De ontmoeting zet een
kettingreactie in gang, waarin het verleden
terugkeert in het leven van Salvador.

U kunt reserveren op tel. nummer 0246221346 of online via de site van

Cinetwins: www.cinetwins.nl. Op vertoon
van uw KBO-pas krijgt u korting.
Flappentap actie Jumbo.
Jumbo Cuijk heeft een actie op touw gezet
voor verenigingen/clubs. KBO Cuijk
Centrum heeft zich ook ingeschreven. Van
elk in een bepaalde periode verkocht
doosje appelflappen werd € 1,50 verdeeld.
De opbrengst voor KBO Cuijk Centrum is:
€ 426,00 in cheque en waardebonnen.
Hartelijk dank aan de directie van Jumbo
Cuijk.
Vacature: WMO Cliëntondersteuner IBB
(m/v)
IBB, Individuele Belangenbehartiging, zoekt
per ommegaande een WMO
Cliëntondersteuner. Deze WMO
Cliëntondersteuner behartigt de belangen van
de (oudere) cliënt. Samen met de cliënt en
eventueel de mantelzorger achterhaal je de
zorgvraag en licht je de zorgvrager de (on)mogelijkheden in. Jij assisteert bij de
indiening van de WMO-aanvraag en bent
desgewenst aanwezig bij het zogenaamde
onderzoek gesprek (keukentafelgesprek). Dit
alles met het doel de oudere lang zelfstandig
thuis te laten wonen en te laten participeren
in de samenleving.
Heb je affiniteit met ouderen, beschik je over
HBO denk- en werkniveau, beschik je over
digitale vaardigheden, heb jij enige kennis van
relevante wetgeving o.a. Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, ben je
bekend met de privacy wetgeving Algemene
Verordening Gegevensbescherming, ben je in
staat tot netwerkvorming en ben je tenminste
4 uren per week beschikbaar voor
vrijwilligerswerk, dan zijn we op zoek naar jou!
Wij bieden je een cursus aan op HBO-niveau.
Daarna ontvang je periodieke bijscholing en
begeleiding.
Informatie en contact bij Huub Koot
(coördinator IBB), telefoonnummer 0485 313
315 of email kboclustercuijk@gmail.com

Om je dromen waar te maken,
moet je eerst wakker worden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Alles
is
Luisteren
is
Vergadering is

Anders
Lezen
Verstandig thuis blijven

Omdat het organiseren van een gebruikelijke algemene ledenvergadering (A.L.V.)nog niet
mogelijk is, heeft het bestuur van KBO Cuijk Centrum besloten deze te houden via de
nieuwsbrief, de website en per email.
Waarom een A.L.V.?
1. Omdat volgens de statuten het bestuur elk jaar aan de leden verantwoording dient af te
leggen over het gevoerde beleid. De leden moeten dat beleid goedkeuren en het bestuur
dechargeren. Verder moeten er, indien nodig, bestuursverkiezingen worden gehouden.
2. De goedgekeurde stukken zijn noodzakelijk om de gemeentelijke subsidie aan te vragen.
Ook voor de Rabo support actie zijn ze vereist.
Wij vragen daarom via deze nieuwsbrief (die bij alle leden wordt bezorgd) al dan niet in te
stemmen met de volgende onderdelen:
1. Het verslag van de algemene ledenvergadering van 19 maart 2019.
2. Het jaarverslag 2019.
3. Het financieel verslag 2019.
4. De begroting 2020.
5. Dechargering van het bestuur.
6. Herverkiezing bestuurslid Mevrouw Zus Willems.
7. Herverkiezing bestuurslid Mevrouw Hennie Buné - van der Ven (voorzitter).
8. Herverkiezing bestuurslid Mevrouw Ida Thijssen – Jelierse.
9. Herverkiezing bestuurslid de heer Willy Minten (penningmeester)
10. Verkiezing bestuurslid Mevrouw Cocky van de Burgt
Nadere toelichting:
De jaarstukken genoemd onder 1 t/m 4 zijn via de nieuwsbrief, via de website en eventueel
op aanvraag beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen, opmerkingen of wijzigingsvoorstellen
ingediend.
De kascommissie, bestaande uit mevrouw T. Moonen en de heren T. Lagarde en A. van
Oorschot hebben op 28 januari 2020 de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en in
orde bevonden. De kascommissieleden stellen u voor om in te stemmen met het gevoerde
financiële beleid en om de penningmeester en het bestuur te dechargeren.
De heer A. van Oorschot is aftredend en niet meer herkiesbaar. Wij zoeken een nieuw lid
voor de kascontrole 2020. Er zijn nog geen nieuwe kandidaten aangemeld. U kunt zich
opgeven onder aan het stembiljet.
Mevrouw Cocky van de Burgt is kandidaat bestuurslid in de vacature die is ontstaan door het
aftreden van de heer René Siroen. Zij wil de werkzaamheden van het secretariaat op zich
nemen.
U kunt uw stem uitbrengen op het bijgevoegde stembiljet.
Omdat alleen leden van KBO Cuijk Centrum stemgerechtigd zijn, wordt verzocht om het
lidmaatschapsnummer in te vullen.
Op het stembiljet is ook ruimte voor de stem van uw partner, als zij/hij ook lid is van KBO
Cuijk Centrum.
Het stembiljet dient ingeleverd of afgegeven te worden vóór 15 oktober a.s.
Het bestuur spreekt de hoop uit dat veel leden gebruik zullen maken van hun stemrecht.

KBO PUZZEL

VANDAAG MAAK IK ME NIET DRUK OVER DINGEN
WAAR IK GEEN INVLOED OP HEB
EN MORGEN WEER NIET

STEMBILJET
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Naam 1: …………………………………………………….

Naam 2: …………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode / Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..
Lidmaatschapsnummer: …………………………….

…………………………………………

Ik stem in met de volgende voorstellen:
Stemgerechtigde:
Verslag ALV 19-03-2019
Jaarverslag 2019
Financieel verslag 2019
Begroting 2020
Dechargering Penningmeester / Bestuur
Herverkiezing bestuurslid mevrouw Zus Willems
Herverkiezing bestuurslid mevrouw Hennie Buné – v. d. Ven
Herverkiezing bestuurslid mevrouw Ida Thijssen - Jelierse
Herverkiezing bestuurslid de heer Willy Minten
Verkiezing bestuurslid mevrouw Cocky v.d. Burgt
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Ik stel me kandidaat als lid kascontrolecommissie 2021





Stuur uw ingevulde formulier vóór 15 oktober 2020 naar:

Secretariaat KBO Cuijk Centrum, Vossehol 42, 5431 LL CUIJK
U kunt het ingevulde fomulier ook inleveren bij één van de bestuursleden:

Mevrouw Hennie Buné-v.d.Ven., Buizerdhorst 58, Cuijk.
Mevrouw Connie Bus-Timmers, Jan van Cuijkstraat 6, Cuijk.
Mevrouw Mien Dikmans-van Hulten, Smidstraat 65, Cuijk.
De heer Huub Koot, Hof van Cuijk 99, Cuijk.
De heer Willy. Minten, Florisstraat 17, Cuijk.
Mevrouw Rieky v. Pinxteren, Heggerank 96, Cuijk.
De heer Toon Roelofs, Zandkampen 1, Cuijk.
Mevrouw Ida Thijssen-Jelierse, Graaf Hermanstraat 8
Mevrouw Zus Willems, Markt 68, Cuijk.
Tot slot kunt u het ingevulde gescande of van internet gedownloade formulier per e mail sturen naar:
secretariaat@kbocuijkcentrum.nl
HET BESTUUR VAN KBO CUIJK CENTRUM DANKT U HARTELIJK VOOR HET UITBRENGEN VAN UW STEM.

