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Nieuwsbrief maart/april 2021
Belangrijk
KBO-Brabant organiseert weer webinars tijdens de Campagne
Senioren en Veiligheid
Net als afgelopen jaar werkt KBO-Brabant samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne Senioren en Veiligheid in april.
Er worden twee webinars georganiseerd op donderdag 15 april en donderdag 22 april 2021.
15 april gaat het over spoofing → dit is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw
bank en op die manier probeert u geld afhandig te maken.
22 april is veiligheid het onderwerp; aan de orde komen o.a. hoe u veilig kunt internetten;
gebruik van wachtwoorden, maken van updates, etc.
Voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden, verwijzen wij u naar magazine ONS,
waarin ook een artikel staat met een rechercheur die over dit thema wordt geïnterviewd

Algemeen
De situatie rondom het coronavirus is op dit moment nog niet echt geruststellend.
Het vaccineren is weliswaar begonnen, maar nog lang niet iedereen heeft vóór eind april
zijn/haar vaccin ontvangen. Pas op het moment dat het overgrote deel van de bevolking is
gevaccineerd, wordt het veiliger voor iedereen; naar verwachting is dat rond de zomerperiode. Op dat moment kunnen we ook met een gerust hart weer iets gaan organiseren
Omdat wij ieders gezondheid belangrijk vinden hebben wij besloten de Algemene leden-/
jaarvergadering – gepland 22 april 2021 – NIET te laten doorgaan.

Wat is er te doen de komende periode
•

Algemene leden-/jaarvergadering gaat NIET door
Ondanks dat de ALV NIET doorgaat, worden de overleden leden van de afgelopen
periode herdacht in de viering op 1e Paasdag 04 april 2021 om 09.30 uur in de kerk in
Riel.
Ook ontvangt u hierbij het jaaroverzicht 2020. Normaliter wordt dit tijdens de vergadering
besproken en toegelicht m.n. financiële cijfers afgelopen jaar en begroting 2022.
Zoals u kunt lezen op pagina 13 stellen wij een contributieverhoging voor van € 1,- per
persoon per jaar vanaf 01.01.2022. Reden is dat de afdracht aan KBO-Brabant en ook
alle prijzen/kosten voor onze vereniging hoger worden.
Omdat een vergadering – zoals het eigenlijk hoort – niet mogelijk is, vragen wij u wederom via deze weg uw goedkeuring te geven aan het jaaroverzicht, financieel verslag 2020,
begroting 2022, contributieverhoging miv 01.01.2022 en herbenoeming van de
bestuursleden.
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Samengevat
1. heeft u vragen/opmerkingen op het jaaroverzicht
2. heeft u vragen over het financieel verslag 2020 en begroting 2022
3. bent u het niet eens met de voorgestelde contributieverhoging
4. heeft u vragen over of bent u het niet eens met de herbenoeming van Ton van der
Poel – bestuurslid werkgroep ROC en Activiteiten - voor periode van 3 jaar
5. heeft u vragen over of bent u het niet eens met de herbenoeming van Frans van
Dongen – voorzitter – voor een maximale periode van één jaar
neem dan contact op met een van de bestuursleden – onze gegevens kunt u vinden op
pagina 18 van bijgaand jaaroverzicht - of stuur een mailtje naar het secretariaat via
secretariaat@sb-riel.nl graag uiterlijk 08 april 2021
Na twee jaar lid te zijn geweest van de kascontrole commissie treedt de heer Henk Aerts,
af; we danken Henk voor zijn inzet de afgelopen twee jaar.
Voor het uitvoeren van de kascontrole in 2022 zoeken wij een vervanger – heeft u
interesse stuur een mailtje naar het secretariaat; zie mailadres hierboven.
Tot slot → in het jaarverslag leest u op pagina 14 dat onze vicevoorzitter Jan Houtepen
na een periode van 9 jaar bestuurslid te zijn geweest, aftredend is en niet herkiesbaar.
Jan is in 2012 benoemd en heeft in 2012 en 2013 het secretariaat voor zijn rekening
genomen; vanaf 2014 was hij vicevoorzitter. Daarnaast verrichtte Jan diverse taken
binnen het bestuur o.a. verzorgde hij ICT-opleidingen; maakte leden wegwijs met het
gebruik van laptop en/of smartphone en was afgevaardigde namens SB-Riel in de
organisatie van de 55+ dag.
Het moge duidelijk zijn dat wij Jan gaan missen en via deze weg danken wij hem voor
zijn inzet. Uiteraard nemen wij t.z.t. op een passende manier afscheid van Jan als
bestuurslid
Ondanks alles proberen wij goede gewoontes in stand te houden!!
Omdat het binnenkort Pasen is bieden wij u hierbij de gebruikelijke paaseieren aan (één
doosje per adres). Wij wensen u – ook tijdens deze vervelende periode – toch hele fijne
Paasdagen. Laten we hopen dat er snel meer versoepelingen komen, waardoor er wat meer
mogelijkheden zijn.

Agenda terugkerende activiteiten en Service-informatie
•

Maand agenda
Voorlopig is de Leybron nog volledig gesloten en vinden er geen bijeenkomsten/
activiteiten plaats. Ook vrije inloop is niet mogelijk – behalve voor ophalen/terugbrengen
boeken (zie hieronder) .
Neemt u deel aan een van de activiteiten die in de Leybron plaatsvinden, dan hoort u via
uw docente/contactpersoon wanneer de activiteit weer wordt opgestart/begint

•

Boekenkast/Bibliotheek Leybron
Tijdens de periode dat de Leybron is gesloten, kunt u alleen op woensdagmorgen
tussen 10.00 – 11.00 uur gebruik maken van de boekenkast/bibliotheek.
Uiteraard met in achtneming van de geldende richtlijnen – dus verplicht mondkapje
dragen, 1,5 meter afstand houden en maximaal één persoon gelijktijdig bij boekenkast.
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Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?
•

Cliëntondersteuners
Wilt u hulp bij uw gesprekken met ’t Loket in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) neem contact op met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl
of telefonisch 013 518 1600

•

Dorpscollectief Riel (DCR)
Voor andere hulpvragen kunt u telefonisch contact opnemen met Dorpscollectief Riel via

06 386 92845
Wilt u meer informatie → bezoek dan onze website www.sb-riel.nl
Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; de laatste informatie; de contactpersonen voor de diverse
activiteiten en gegevens van het bestuur.
Like en volg ons ook op Facebook

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 26 april 2021
Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór verschijningsdatum bij het secretariaat via

secretariaat@sb-riel.nl
Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten
deze niet of slechts deels te plaatsen.
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