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Nieuw Lid
We mogen Dhr. Piet Verbart verwelkomen als nieuw lid.

Herinnering Herinnering Herinnering Herinnering
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief zal de jaarvergadering gehouden worden op

maandag 28 maart om 14.00 uur met aansluitend gratis Bingo!!!
De agenda van de jaarvergadering, de notulen van de jaarvergadering 25-03-2019, de
notulen van de ingelaste financiële jaarvergadering betreffende 2019 en 2020
gehouden op 01-11-2021, het financieel overzicht van 2021 en de begroting van 2022
alsmede het jaarverslag van 2019 en een samengevoegd verslag van 2020 en 2021 zal
u per mail toegestuurd worden.
Ook stond vermeld dat leden die geen computer hebben en een papieren versie van
deze stukken voor de jaarvergadering willen ontvangen, zij dit vóór 23 maart 2022
bij het secretariaat konden aangeven.
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en hoopt dan ook dat, in
het belang van het voortbestaan van KBO Ovezande, leden zich zullen aanmelden om
zitting te nemen in het bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het
secretariaat of persoonlijk bij één van onze bestuursleden.

Wij hopen dat veel leden het belang van KBO Ovezande steunen en de
jaarvergadering zullen bijwonen.

Jeu de Boules
Vrijdagmiddag 8 april om 14.00 uur wordt de jeu de boules competitie weer gestart
en zal verder om de 14 dagen plaatsvinden.
Alle leden zijn welkom en het is om 13.45 uur bij het Theehuis verzamelen.
Wij hopen op veel enthousiasme én mooi weer zodat er vaak een gezellige, drukke
middag georganiseerd kan worden.
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april

Jaarvergadering 14.00 uur met gratis bingo, zaal open 13.30 uur
Jeu de Boules 13.45 verzamelen bij het Theehuis
DB Vergadering
Bestuursvergadering 14.00 uur
Leeskring
Jeu de Boules 13.45 verzamelen bij het Theehuis

Iedere maandagmiddag Nordic Walking 13.00 uur vanaf het Trefpunt
Iedere dinsdagavond Bridgeclub van 19.30 – 21.30 uur
Iedere donderdagmiddag SOOS met o.a. Koersbal, Biljarten, Kaarten enz.
Iedere vrijdagmiddag om de 14 dagen Jeu de Boules
De data worden maandelijks bekend gemaakt in de Nieuwsbrief
Rond 26 april 2022 wordt het Magazine KBO-PCOB bezorgd
KBO OVEZANDE e.o. activiteiten voor iedere 50-plusser

