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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017
Korte terugblik
Op 16 januari hebben wij met heel veel leden een toast mogen uitbrengen op een mooi nieuw
gildejaar. Ook hebben we genoten van het indrukwekkende reisverslag van Perry de Maa, die samen
met haar echtgenoot Arnold een prachtige reis heeft gemaakt over de wereldzeeën met hun eigen
zeilboot “Lovis”. Het was een bijzonder boeiende en gezellige avond voor jong en oud!

Ledenavond maandag 13 februari: Jaarvergadering en bestuurswisseling
Op maandag 13 februari is het weer tijd voor de Jaarvergadering.
Deze avond zal onze penningmeester Ria van Kersbergen officieel aftreden en niet herkiesbaar zijn.
Voorstel tot toetreding in het bestuur: Brigitte Scholtes-Zuijderwijk.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 12 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 15 februari 2016 (zie achterzijde)
Jaarverslag 2016
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 penningmeester Ria van Kersbergen.
Wij hopen dat velen van u daarbij aanwezig willen zijn.
Gastvrouwen op deze avond zijn: Marga Arkesteijn en Nellie van Aalst. Wij zien hen graag om 19.15
uur om de koffie/thee klaar te zetten.

Tot ziens op de ledenavond op maandag 13 februari.
Rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

Verslag Jaarvergadering 15 februari 2016
Aanwezig: 52 leden inclusief het voltallig bestuur.
1. Opening en mededelingen.
Joke opent de vergadering met een slag met “de hamer” en heet iedereen welkom. Bijzonder welkom voor de
nieuwe leden Truce Krabbenbos en Co Bos, die vandaag voor het eerst aanwezig zijn. Ook welkom aan Toos
Groenewegen, voorzitter van Kring West (was voorheen Kring Westland). Joke vraagt nog even of iedereen de
kaarten voor de zieken wil tekenen vanavond. Vervolgens leest ze een mooi gedicht voor met de titel
“Luisteren”.
2. Notulen jaarvergadering 16 februari 2015.
Het verslag was met de nieuwsbrief aan iedereen toegestuurd. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd, onder dankzegging aan de notuliste.
3. Jaarverslag 2015.
Els Boon maakt van elke ledenavond of activiteit van KVG een verslag in het logboek. Daaruit wordt aan het
einde van een Gildejaar een jaarverslag gemaakt, dat zij nu in de vergadering voorleest. Ook vraagt ze nog
even aandacht voor de Website van KVG, zeker een bezoekje waard, er staan altijd veel recente foto’s op. Joke
merkt op dat het een ontzettend leuk en druk jaar is geweest, waarin heel veel bijzondere avonden zijn
georganiseerd. Er is heel veel werk verzet binnen het bestuur.
4. Financiële verslagen van het KVG en van de Derde Wereld.
Verslagen worden doorgenomen en toegelicht door Ria, met behulp van de beamer en laptop. Het is een helder
verslag en er zijn geen vragen of opmerkingen.
Ria wordt bedankt voor het vele werk en de heldere overzichten.
5. Kascontrole
Janny Heinen en Monique Vogels hebben samen de kas en de bankstukken gecontroleerd. Janny doet hiervan
verslag. Het was allemaal dik in orde en zag er prima uit in duidelijke overzichten, er waren geen vragen of
onduidelijkheden. Complimenten worden overgebracht aan de penningmeester Ria. Beide dames van de
kascontrole ontvangen een boeket bloemen voor hun bijdrage.
6. Verkiezing Kascommissie
Over het jaar 2016 zal de kascontrole worden uitgevoerd door Monique Vogels samen met Ina Ammerlaan.
Zij ontvangen te zijner tijd bericht.
7. Wisseling bestuur
Joke gaat het bestuur verlaten na 11 jaar lid te zijn geweest, eerst als secretaris en de laatste vijf jaar als
voorzitter van het bestuur. Zij draagt vandaag het stokje over aan Jacqueline van den Hoek. Bij het secretariaat
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Wij zijn heel blij, dat Jacqueline ons bestuur komt versterken. Zij
stelt zich voor aan de aanwezigen en ontvangt een bos bloemen als welkom.
De taakverdeling binnen het bestuur wordt nu als volgt:
Christien: voorzitter; Ellen: secretaris; Ingrid: ledenadministratie en 2 e secretaris; Ria: penningmeester; Marga:
boodschappen, lief en leed, Melania (samen met Ina Ammerlaan); Els: extra activiteiten, logboek en algemeen
bestuurslid; Jacqueline: algemeen bestuurslid en 2e penningmeester.
8. Mededelingen en Rondvraag.
Op maandag 21 maart is er een bloemschikavond bij Jolanda Ammerlaan, waarvoor men zich nog kan
aanmelden bij Marga.
Toos Groenewegen, voorzitter van het Kringbestuur, doet een kort woordje om Joke te bedanken voor haar
bestuurswerk en vraagt nog even aandacht voor de Melania-fietstocht op 1 juni.
Er wordt deze avond weer een collecte gehouden voor het goede doel.
10.

Sluiting
Wanneer er verder geen punten meer zijn, wordt om 20.45 uur de vergadering gesloten.
Na de pauze volgt een presentatie van het bezoek van Ellen van Adrichem aan een project in Sri Lanka,
waaraan KVG (met de kerstcollecte) ook een bijdrage heeft geleverd.
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