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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016
Korte terugblik
Op 11 januari hebben wij met heel veel leden een toast mogen uitbrengen op een mooi nieuw gildejaar. Ook
zijn we met elkaar aan de slag gegaan om lekkere en verrassende hapjes te maken, die we met elkaar onder
het genot van een drankje, hebben opgegeten. Het was een leuke en gezellige avond.

Ledenavond maandag 15 februari: Jaarvergadering en bestuurswisseling
Op maandag 15 februari is het weer tijd voor de Jaarvergadering.
Deze avond zal onze voorzitter Joke van der Meijs officieel aftreden en niet herkiesbaar zijn. Voorstel
tot toetreding in het bestuur: Jacqueline van den Hoek.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 14 februari a.s. schriftelijk aanmelden bij het
secretariaat; Foppenpolder 16, 3155 EA Maasland.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen jaarvergadering 16 februari 2015 (bijgesloten)
Jaarverslag 2015
Financieel verslag KVG en verslag van onze uitgaven en inkomsten
alsmede donaties aan Derde Wereldprojecten
Controle kasboeken en verkiezing Kascommissie
Bestuursverkiezing/Wisseling van Bestuur
Rondvraag
Sluiting

Na de pauze nemen wij op gepaste manier afscheid van onze voorzitter Joke van der Meijs. Wij
hopen dat velen van u daarbij aanwezig willen zijn.
Gastvrouwen op deze avond zijn: Rika Bierkens en Paula de Haas. Wij zien hen graag om 19.15 uur
om de koffie/thee klaar te zetten.

Rabo Clubkas Campagne in NOVEMBER 2016
De Rabo Clubkas Campagne was de laatst jaren steeds in maart. Dit jaar is
deze campagne, die ons telkens een mooi bedrag oplevert, verplaatst naar
november. Te zijner tijd hoort u hier meer van.

Bezoek aan Sri Lanka
Op 13 en 14 januari zijn Ellen en John van Adrichem in Sri Lanka op bezoek geweest bij het Gildehuis,
dat met hulp van een donatie van KVG is gebouwd voor een zeer arme familie in Negombo. Het huis
was al een jaar geleden overgedragen aan deze familie, maar was tot dusver nog bijna helemaal leeg.
Geld voor meubels of andere spullen is er niet. Met onder meer de bijdrage van de kerstcollecte van
ons KVG van 21 december jl. zijn ter plaatse samen met Kenneth, de lokaal contactpersoon van
Stichting Onder Dak, meubels en bedden gekocht voor deze familie. Ellen en John hebben deze
spullen mogen overhandigen. Dat dit een bijzondere en indrukwekkende dag was, dat zult u
begrijpen. Na de jaarvergadering op 15 februari, zal Ellen er meer over vertellen.

Verjaardagen en Jubilea
Op 2 maart wordt Toos Gordijn 75 jaar en op 8 maart zijn Jos en Koos
van der Ende 50 jaar getrouwd. Namens het KVG van harte
gelukgewenst en een gezellige dag!

Voorjaarsworkshop Bloemschikken op maandag 21 maart
Op maandagavond 21 maart organiseren wij weer een workshop
bloemschikken. Deze keer gaan we een mooi Paasstuk maken bij
Jolanda Ammerlaan met eitjes, veertjes en bolletjes, Kwakelweg 10. De workshop begint om 19.30
uur en kost € 22,50 (inclusief materiaal en koffie/thee). Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
U kunt zich aanmelden bij Marga, telefoon 5918870 of margakvg@gmail.com.
Vergeet niet een mesje, een schaartje en een tangetje (snoeischaar) mee te nemen.

Tot ziens op de ledenavond op maandag 15 februari.
Rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

