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  Jaarvergadering 
 

 

In het voorjaar werd, in verband met 

corona, de jaarvergadering afgelast. Nu er 

weer wat meer mogelijk is gaan we de 

jaarvergadering toch houden. Hierbij zijn 

wel een aantal voorschriften en 

maatregelen van kracht. Het is van groot 

belang dat U daarbij aanwezig bent omdat 

u dan kunt meepraten over de activiteiten 

en beleid van de KBO Sprundel. Dit is voor 

U en het bestuur belangrijk omdat we 

samen KBO Sprundel zijn, ook in moeilijke 

tijden. Als de Corona-maatregelen van kracht blijven is het aantal bezoekers om de 

jaarvergadering bij te wonen helaas beperkt. 

 

Wij nodigen U uit op 9 oktober om 13.30 uur in De Trapkes. 

Om 13.15 uur gaat de deur open, niet eerder!!  

A.u.b. op gepaste afstand naar binnen gaan, plaats nemen en blijven zitten. 

Ook is vooraf opgave verplicht, geen opgave, geen toegang tot de jaarvergadering 

en vol is vol. 

 

Het bestuur heeft met pijn in het hart moeten besluiten om het aangekondigde 

amusement met Stafke en Do te moeten schrappen omdat dit in deze Corona-tijd 

niet verantwoord is. We zullen zeker in de toekomst, wanneer het weer mogelijk is, 

Stafke en Do uitnodigen om U een leuke middag te bezorgen. Op de achterzijde 

vindt U de agenda van de jaarvergadering en de opgavestrook. De opgavestrook 

voor 1 oktober inleveren bij een van de bestuursleden of de KBO-brievenbus in de 

Trapkes. 
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Agenda jaarvergadering K.B.O.-Sprundel 9 oktober 2020 
 

1. Opening door waarnemend voorzitter. 

2. Ingekomen Post en Mededelingen 

3. Verslag van de jaarvergadering 2019. (U reeds toegezonden medio maart dit 

jaar in boekje Paasviering) 

4. Jaarverslag van de secretaris. (Eveneens toegezonden medio maart.) 

5. Financieel verslag door penningmeester. Het verslag zal voor aanvang van de 

vergadering onder de aanwezigen worden verspreid. 

6. Rapportage kascontrole commissie over het boekjaar 2019 door Ad 

Vergouwen en Piet Halters. 

7. Benoeming kascontrole commissie over het jaar 2020.                                                                

Ad Vergouwen heeft 2 jaar de controle gedaan en moet statutair plaats 

maken voor een nieuwe kandidaat die samen met Piet Halters de stukken 

controleert over het boekjaar 2020. 

8. Bestuursverkiezing: Kees van den Broek en Jack de Bont zijn beiden aftredend 

en niet herkiesbaar. Ook Kees van Oorschot, thans nog waarnemend 

voorzitter, heeft al eerder zijn functie als voorzitter neergelegd. 

Als kandidaat-bestuursleden hebben zich aangemeld Ria Konings, Cees Evers 

en Ad van Loon. Deze kandidaten dienen gekozen te worden in de te houden 

ledenvergadering. 

Kandidaten kunnen zich nog melden tot een dag voor de vergadering. 

9. Rondvraag: 

10.  Sluiting van de vergadering. 

 

               

------------------------------------------------------------ 
 

 

Opgave voor de jaarvergadering 9 oktober 2020 om 13.30 uur (13.15 uur zaal       

open) 

 

Naam:………………………………………………………………………………………….. 
 

Adres:……………………………………………………………………………………………….. 
 

Postcode/woonplaats:……………………………………………………………………….. 
 

Tel. no.:…………………………………… 

 

Opgave verplicht!!!   Volledig invullen!!! 

 



  

Rikken en Sjoelen 
 

We willen langzaam maar zeker de 

activiteiten weer gaan opstarten. Het 

biljarten en koersbal zijn inmiddels gestart en 

op woensdag 9 september willen wij ook 

weer gaan RIKKEN en SJOELEN. Dit is weer 

toegestaan met in achtneming van de 

coronarichtlijnen. Daarom moet U zich 

hiervoor wel vooraf aanmelden, zodat wij 

weten hoeveel personen er komen. Wij doen 

dit zoals altijd in de benedenzaal van de 

Trapkes. De aanvang is om 13.30 uur en de 

zaal gaat open om 13.15 uur. 

 

Dus wilt U komen rikken of sjoelen meldt U dan aan bij Cor Rens tel. 0165-382869 

 

 

Kadootje voor alle leden 

 

 
 

We hebben momenteel te maken met de nasleep van een nare Corona-periode. Het 

is te hopen dat er geen 2e Corona-golf volgt. Gelukkig worden stapsgewijs weer 

diverse KBO-activiteiten opgestart en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Er is 

ongetwijfeld een hoop om bij te praten.  

Om aan te geven dat het bestuur van KBO-Sprundel ook de afgelopen tijd aan u 

gedacht heeft krijgen alle leden een gratis balpen met als opdruk www.kbo-

sprundel.nl . Zo heeft u ons e-mailadres altijd bij de hand en kunnen de liefhebbers 

op onze website de activiteiten en berichten van KBO-Sprundel lezen.  

Ook hoopt het bestuur dat u deze balpen zult gebruiken om een bekende een 

kaartje met een mooie tekst te sturen. Uiteraard kan de balpen ook gebruikt worden 

om er een boodschappenlijstje mee te maken.  

Gebruik de pen vaak want iedereen kent ongetwijfeld het spreekwoord “Wie schrijft 
die blijft!”.  
Het bestuur hoopt daarom dat de leden dit presentje waarderen en dat u nog lang 

van deze pen gebruik mag maken. 
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Dorpsbus 
 

Nieuws over de Dorpsbus. 

De corona heeft ervoor gezorgd dat de 

Dorpsbus van Sprundel – St Willebrord al 

enkele maanden niet gebruikt mag worden. 

De berichten gaven aan dat wij op 2 

september weer zouden kunnen starten maar 

door het opnieuw uitbreken van corona is ook 

deze datum niet haalbaar. Half september 

wordt in goed overleg met de gemeente 

besloten of er na 1 oktober weer gestart kan 

worden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. 

 

Samenwerking met de gemeente blijft ook in stand. 

 

Er is in elk kerkdorp van de gemeente Rucphen een informatiepunt. Hier kunt U 

terecht met al uw vragen of problemen aangaande het coronavirus. Als deze U niet 

verder kunnen helpen, word je doorverwezen naar de juist plek of persoon. Ook 

staat het informatiepunt in contact met organisaties en/of vrijwilligers die 

bijvoorbeeld een boodschap kunnen doen of medicijnen op kunnen halen. 

Voor Sprundel is dit Toon van de Sanden tel. 06-13 75 25 68 

E-mail toonsant@home.nl 
 

Hij is voor U bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 15.30 

uur. 

 

De duo-fiets Sprundel 
 

De duo-fiets is van en voor de inwoners van 

Sprundel. Het is een fiets waar U met zijn tweeën 

op kunt fietsen. Dus als U niet meer alleen kunt 

fietsen en wil dat toch nog graag, dan kunt u 

gebruik maken van de duo-fiets. Als U met zijn 

tweeën bent dan kunt U de fiets reserveren voor 

één ochtend of middag. Echter ook als U alleen 

bent en graag nog een keertje fietst is dat mogelijk. 

Er zijn namelijk een aantal vrijwilligers die graag 

met U een rondje gaan fietsen. Ook dan moet U de 

fiets reserveren en aangeven dat U alleen bent. 

Voor het gebruik van de fiets betaalt U 3 euro. 

Reserveren kan op maandag-, dinsdag- en 

donderdagochtend tussen 9.30 en 12.00 op het    

telefoonnr.   06 - 12170447 
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