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Financiële jaarvergadering
Door alle coronaperikelen was het niet mogelijk om een jaarvergadering te
houden in 2020 en 2021. Besloten is om op maandag 1 november 2021 een
ingelaste vergadering te houden waar alléén de financiële stukken besproken
worden. De agenda voor deze vergadering is als bijlage bijgesloten.
De vergadering start om 14.00 uur in onze soosruimte en de financiële stukken
worden per mail aan u verzonden en enkele exemplaren zullen bij de ingang
klaarliggen.

Bingo
Door alle prijsstijgingen zijn wij genoodzaakt, de prijs voor de bingokaart te
verhogen van € 4,-- naar € 5,-- zodat wij nog steeds kunnen zorgen voor leuke
prijzen.

Kerstviering
De jaarlijkse Kerstviering staat dit jaar gepland op vrijdag 17 december.
We hebben gehoord dat het voor veel leden lastig is om in het donker naar huis
terug te moeten en daarom hebben we, als bestuur, besloten de viering te
starten om 11 uur. We beginnen dan met koffie/thee en zo rond 13.00 uur
wordt er weer een heerlijk koud/warm buffet geserveerd. De kosten voor de
viering zijn € 15.—p.p. en zullen, indien u een automatische incasso heeft, door
onze penningmeester rond 10 december geïnd worden.
Heeft u géén automatische incasso getekend dan verzoeken wij u het bedrag
over te maken op onze bankrekeningnummer (zie bovenaan) o.v.v. uw naam en
adres.
Opgeven voor de Kerstviering kan tot 5 december via de mail of telefonisch bij
de secretaresse Irma Duvaloois. De gegevens vindt u bovenaan de nieuwsbrief.
I.v.m. het bestellen van het buffet is ná 5 december opgeven niet meer
mogelijk, houd daar rekening mee !!!!
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Jeu de Boules 14.00 uur aanwezig in het Theehuis
Koffie-uurtje na de Kerkdienst in de Soosruimte
Leeskring
Jeu de Boules 14.00 uur aanwezig in het Theehuis
D.B. vergadering 10.00 uur
Bestuursvergadering 10.00 uur
Kerstviering opgeven voor 5 december

Het volgende KBO-POCB magazine kunt u verwachten rond 30 november 2021

