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Afgelopen jaar stond in het teken van ons 60 jarig bestaan
Dit is een groot succes geworden zowel de Jubileum dag op
14 september voor alle leden, als de receptie dag vrijdag 16
november voor alle leden, donateurs en diverse genodigdeb,
waaronder afgevaardigde van de gemeente Hulst.
Voor verslagen van onze activiteiten met foto’s zie onze
website. Ga naar google tik KBO Zeeland, kies afdelingen
Zeeland, tik KBO Terhole aan en je bent ingelogd. De rest
volgt van zelf.
Bij deze wil het bestuur van Terhole alle mensen die aan
onze activiteiten meegewerkt hebben nogmaals van harte
bedanken voor hun medewerking.
In tegenstelling met vele andere verenigingen worden wij
niet geconfronteerd met daling van leden, ons leden aantal
is dit jaar weer gestegen, deze periode weer een toename
van 4 personen. Momenteel hebben we 89 leden. De
toeloop is voornamelijk te danken aan de grote inzet van het
Bbestuur en de vele vrijwilligers die zich inzetten bij de vele
en aantrekkelijke activiteiten die KBO Terhole organiseert.
De 70 plussers houden toch de boventoon. Volhouden.
Tijdens onze jaar vergadering 18 maart-2018 heeft ons oud
bestuurslid Paula van Itegem-leemput, na vele jaren haar
bestuursfunctie wegens gezondheid redenen opgezegd.
Als vervangster is gekozen Marleen Blommaert Baart.
Z.O.Z
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De financiële toestand van onze vereniging is prima.
Met behulp van onze V.Z.(oud boekhouder) en
penningmeester hebben we een prima boekhouding.
Als huidig bestuur zien we ons geplaatst voor een aantal
uitdagingen:
- Het gelijk trekken van subsidie in gemeente Hulst,
Ons statement is: Ieder inwoner van de gemeente Hulst
is gelijk.
- Het in stand houden van het huidig aantal leden.
- Het handhaven van de vele activiteiten. zie punt 9 van het
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- en de kosten-baten van dit alles in evenwicht te houden.
Wij als bestuur kunnen dat niet alleen maar met vereende
krachten, van onszelf en onze leden gaan we ervan uit, dat
we dit kunnen klaren.
Zoals vaak gezegd wordt, en wij zeggen het ook,

Ouderen hebben recht op een
acceptabele levensvulling.
Met vriendelijk groet,
Ferrie Hillaert
Secretaris
KBO Terhole
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