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Op deze plaats willen we  

Leny en Maud van Dongen  

hartelijk bedanken voor de mooie 3-D 

kaarten die ze voor ons hebben  gemaakt. 

Zo konden wij jullie allen een mooie en 

persoonlijke Kerstkaart sturen. 

========================================================================================== 

  

Beste KBO-leden, 

Wij wensen U een gezond en gelukkig 2021 

Laten we hopen dat het Corona snel voorbij is. 

Dan kunnen we weer starten met onze 

themabijeenkomsten en ontmoetingsactiviteiten, zoals 

dag uitstapjes, wandelingen en fietsentochten.  Met de 

beweegactiviteiten, als gym, koersbal en biljarten hopen 

we na 19 januari weer te kunnen opstarten.  
 

In 2020 hebben we als gevolg van de Corona maatregelen geen bijeenkomsten kunnen 

organiseren. De datum voor onze Algemene Ledenvergadering die oorspronkelijk op 25 maart 

gepland stond, hebben we daarna twee keer verplaatst en ook toen konden we geen reguliere 

jaarvergadering houden.  

Om aan de verplichting van het houden van een Algemene Ledenvergadering te voldoen, hebben 

we een Jaarvergadering met zeer weinig leden gehouden. In de vergadering zijn alleen het 

Jaarverslag 2019 en het Financieel verslag (de financiële controle commissie heeft het verslag 

goedgekeurd) en begroting 2020 besproken. De bestuursverkiezing is doorgeschoven naar de 

Algemene Ledenvergadering van 2021. 

Om U te informeren worden de Jaarstukken samen met deze Nieuwsbrief aan U toegezonden. 

Mocht U vragen hebben over het Jaarverslag dan kunt U hierover contact opnemen met onze 

secretaris en met vragen over het Financieel verslag kunt u terecht bij onze penningmeester.   

 

 

 

        Zodra we de beweegactiviteiten  

        weer mogen beginnen, brengt de 

        contactpersoon U op de hoogte.  

 

 

 

 

http://www.kbo-alphen.nl/


 

Dit jaar mochten we geen Kerstviering samen met de Zonnebloem organiseren.  

Veel Kerstactiviteiten , zoals Kerstmarkten, mochten niet doorgaan.  

Kerst 2020 zullen we in kleine kring moeten vieren. 

Het bestuur vindt het jammer dat we zo weinig voor jullie hebben kunnen organiseren in 2020. 

We willen jullie laten weten dat we aan jullie denken tijdens deze Kerstdagen en daarom krijgt U 

van ons een persoonlijke, handgemaakte Kerstkaart. 

 

Voor januari 2021 staan geen activiteiten gepland. 

 

Wat is er de afgelopen maanden van 2020 wel gebeurd: 

 

We willen jullie nog hartelijke bedanken voor het uitbrengen 

van jullie stem op onze KBO vereniging  

bij Rabo ClubSupport 2020. 

             We ontvingen van de Rabobank het mooie  

bedrag van € 455,73  

     We willen dit volgend jaar besteden aan mooie activiteiten. 

 

 

 

     Op maandagavond 14 september 2020 hebben we de eerste en laatste zomeravond wandeling 

     van 2020 georganiseerd. Deze wandeling was anders dan gebruikelijk als gevolg van de 

     Corona regels. 

     Het was de laatste zomeravond wandeling onder leiding van Rinus Timmermans en Cees van               

      Gorp.  Cees en Rinus hartelijk bedankt voor het organiseren van de vele leerzame wandelingen. 

      Volgend jaar zullen de wandelingen organiseert worden door 2 andere leden.  

Later meer hierover. 

 

 

Het is een jaarlijkse gebruik om onze 

vrijwilligers te bedanken met een 

etentje, maar dit jaar was dat helaas 

niet mogelijk.  

We wilden de vrijwilligers toch een 

blijk van waardering geven voor hun 

inzet. De voorzitter heeft eind oktober 

een tas met lekkernijen van Bakker 

Vermeer bij hen thuis bezorgd. 

Dank je wel Vrijwilligers. 

 


