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Jaarvergadering

HOERA !!! Na 2 jaar in de ban te zijn geweest van het coronavirus is het kabinet  
voornemens om Nederland weer zo veel mogelijk open te gooien en dat betekent 
voor ons dat de jaarvergadering en verdere activiteiten weer door kunnen gaan.
De Jaarvergadering zal gehouden worden op maandag 28 maart om 14.00 uur.

Veel leden zijn in het bezit van een computer en een e-mail adres en daarom 
worden de volgende stukken u per mail toegezonden:
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.

Leden die geen computer hebben en deze stukken voor de jaarvergadering willen 
ontvangen, kunnen vóór 23 maart 2022 het secretariaat bellen voor een papieren 
versie. 

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.

Omdat we sinds half februari weten dat Nederland van het slot afgaat, was het niet 
mogelijk om op korte termijn een activiteit te organiseren met een gastspreker. 
Vandaar dat het bestuur besloten heeft om, na het officiële gedeelte, een extra 
GRATIS bingo te organiseren zodat de jaarvergadering toch een gezellig tintje krijgt.

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

http://www.kbozeeland.nl/


Inspiratietour KBO PCOB
Donderdag 21 april Zuid-Beverland & Walcheren 9:30 - 16:00 uur Heinkenszand – De Stenge 

 Na de eerste succesvolle najaarsedities van de KBO-PCOB Inspiratietour, mogen we in het 
voorjaar weer van start! Tijdens de Inspiratietour staat ontmoeting centraal. Het 
ontmoeten van elkaar, maar zeker ook het ontmoeten van nieuwe mensen. 
De inspiratietour biedt prachtige bijeenkomsten om kennis te maken met de afdelingen 
van KBO en PCOB. Daarom verwelkomen we naast onze leden ook graag nieuwe mensen. 
Nodig daarom niet alleen uw leden uit, maar vraag hen vooral ook om familie, vrienden, 
kennissen en buren mee te nemen. Grote kans dat de deelnemers na de geslaagde 
kennismaking lid willen worden van uw afdeling. 

INSPIRERENDE SPREKERS
Iedere bijeenkomst van de KBO-PCOB Inspiratietour heeft een interessant programma. Het
programma start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. In de ochtend doen 
Marinus van den Berg, Jaap Jongbloed en Bert van Leerdam hun verhaal. 
Tijdens de pauzes en lunch kunnen we met elkaar kennismaken en elkaar beter leren 
kennen. Toegang is gratis, net als de koffie, thee en lunch. 

WORKSHOPS ACADEMIE KBO-PCOB  
Bent u actief lid van KBO-PCOB of heeft u interesse om zich actief in te zetten? Doe dan 
mee aan de workshops tijdens het middagprogramma. Gedurende twee rondes gaat u in 
kleine groepjes aan de slag met enkele thema’s. Leer tijdens deze sessies meer over het 
nieuwe besturen, belangenbehartiging, ledenwerving of het gebruik van de Academie (het 
online kennisplatform voor én door vrijwilligers) 

AANMELDEN 
Kijk op de website (www.kbo-pcob.nl/tour) voor het complete programma per locatie en 
deelnemers kunnen zich hier ook direct aanmelden.

Middagprogramma met workshops

Tijden het middagprogramma van iedere bijeenkomst worden vier workshops gegeven van
13:30 – 16:00 uur. Tijdens deze workshops krijgt u nuttige informatie en handige tips. 
• De Academie Ons online vrijwilligersplatform. Van het delen van kennis en informatie, 
online cursussen, tot praktische tips over bijvoorbeeld ledenwerving en de organisatie van 
activiteiten. 
• Het nieuwe besturen Hoe maak je bestuurstaken aantrekkelijker voor de senior van nu? 
• Belangenbehartiging Ga aan de slag met het (lokaal) behartigen van de belangen van 
senioren. 
• Ledenwerving Hoe vindt u nieuwe leden voor uw afdeling en wat kan u doen om hen te 
binden? 

Met vriendelijke groet, KBO-PCOB



Activiteiten

09 maart DB Vergadering
14 maart Bestuursvergadering 14.00 uur
16 maart Leeskring 
28       maart           Jaarvergadering 14.00 uur met gratis bingo, zaal open 13.30 uur

Na 25 februari 2022 kunnen alle activiteiten weer gestart
worden

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.
Jeu de Boules data worden nog bekend gemaakt.

Rond 22 maart 2022 wordt het Magazine KBO-PCOB bezorgd

KBO OVEZANDE e.o. activiteiten voor iedere 50-plusser




