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Nieuws van de bestuurstafel
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 20 april a.s. in de Hofnar, zaal 7-9
Zoals eerder aangekondigd, wordt de jaarvergadering 2017 gehouden op donderdag 20 april a.s. om 20.00
uur in de Hofnar.
De agenda voor deze avond is:
1. Opening;
2. Mededelingen en korte inleiding door de voorzitter, Ted van den Bosch.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 21 april 2016; zie voor tekst de website
4. Financieel verslag over 2016, gevolgd door het verslag van de kascontrolecommissie en het al dan niet
vaststellen van de jaarstukken door de leden.
5. Activiteiten - jaarverslag over 2016 van onze secretaris Jan Tillemans; zie voor tekst de website
6. Jaarplan 2017. Toelichting door de voorzitter, Ted van den Bosch . Jaarplan staat ook op de website.
Korte pauze
7. De taak en functie van de nieuwe adviesraad Sociaal Domein. Hoe wil die gaan werken, wat is verschil
met de oude WMO-raad en welke rol kunnen wij als KansPlus daarbij vervullen. Dit onderwerp zal bij u
worden ingeleid door de heren Frans Verdonck en Hans Bimmel, voorzitter resp. vicevoorzitter van de
A.S.D. Aansluitend aan de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
8. KansPlus 2.0.
Hoe organiseren we anno 2017 onze afdeling.
Analyse en inleiding door Ted van den Bosch en Jan Tillemans.
9. Rondvraag
10. Sluiting;
Aansluitend is er in de foyer gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje
en een hapje.
Het bestuur nodigt u allen van harte uit voor deze vergadering !!

Afscheid Loet Tielens als bestuurslid.
Na ruim 28 jaar in het bestuur te hebben
gezeten hebben we in beperkte kring
afscheid genomen van ons bestuurslid
Loet Tielens .
Vanwege zijn bijzondere en langjarige
verdiensten voor onze afdeling heeft het
hoofdbestuur in Houten besloten hem de
gouden erespeld van KansPlus toe te
kennen. Deze werd hem op vrijdag 4
maart jl. opgespeld door onze voorzitter
Ted van den Bosch. Daarbij benadrukte hij

nogmaals alle verdiensten en bijzondere inzet die Loet heeft gehad in de afgelopen vele jaren.
Loet blijft overigens actief als mede-organisator van de regionale verwendag van de gezamenlijke Kansplus
organisaties.
Naast Loet heeft inmiddels ook Ans Damen aangekondigd op korte termijn te willen stoppen met het
bestuurswerk. Ans was vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de diverse activiteiten en werkte ook mee
aan de kookclub. Ans zal actief blijven m.b.t. deze kookclub. Het bestuur zoekt versterking om de activiteiten
te blijven begeleiden.
RABO clubkasactie.
Ook dit jaar gaan we weer proberen om geld in te zamelen via de clubkasactie van
de RABO bank. Ieder lid van de RABO heeft het recht vijf stemmen uit te brengen.
Hoe meer stemmen, hoe meer geld er voor ons beschikbaar is.
Daarnaast gaat de RABO ook over tot het extra honoreren van waardevolle
maatschappelijke initiatieven. De penningmeester heeft als project van onze kant
aangemeld het opzetten van een cursus “omgaan met social media” voor jongeren
met een beperking. Jongeren met een beperking willen ook graag meedoen in de
samenleving en vinden dat meedoen op what’s app, facebook, snapchat , instagram e.d. daar bij horen.
Maar ze zijn zich niet altijd even goed bewust van de risico’s die het gebruik van deze media met zich
meebrengen. We willen daarvoor twee laptops, cursusmateriaal aanschaffen en een of meer workshops
opzetten om hen daarover te informeren.
Duo-fiets
Onder de bezielende begeleiding van vrijwilligers bij Lunet zorg is een actie opgezet
om geld bijeen te krijgen voor de aanschaf van een duo-fiets. Zo’n fiets biedt
cliënten, die niet alleen kunnen fietsen, de mogelijkheid onder begeleiding te
bewegen en er eens een eindje op uit te gaan.
Omdat zo’n fiets nogal duur is, hebben wij besloten om een deel van de opbrengst
van de bridgedrive voor dit waardevolle doel te doneren.

Nieuw over activiteiten en nieuws van de clubs

Carnaval Geenhoven op zaterdag 18 februari .
Carnaval voor de zwemmers van de DOLFIJNEN dat is heel fijn
Carnaval begon in zwembad De Wedert door het mee zwemmen door de Brouwersgatse Adjudant
Gerard, Jan Ekelemans en Gerard Dahmen. Dat was zeer gezellig. Daar na gingen we naar Speeltuin
Geenhoven eerst heerlijk lunchen. Toen kwam de Johanna’s binnen die speelde wat vrolijke
nummers voor ons.
Eerst kwam de Jeugdraad met de dansgarde en Jeugd prinses. Er werden een aantal dansjes
gedaan ook werden er mensen gehuldigd door de jeugdprins.

Later die middag kwam prins King D’n Urste met zijn adjudant Gerard samen met hun
gevolg binnen, onder hun tonnen werden ze binnen geblazen. Was het gezellig lekker dansen
hossen en plezier maken. Daar werden ook wat mensen gehuldigd, en er werd ook een spel
gedaan wie prins en prinses werd de spel was ballonnen kapot trappen van elkaar. Het was een
leuk spel tot slot kregen we als prins Ruud van den Dungen (van de wedstrijdgroep de Dolfijnen) en
als Prinses Tanya de Dooy (lid van de wedstrijd groep de Dolfijnen) beide gefeliciteerd.
De dansgardes hebben aan het eind nog een dansshow weg gegeven en het was weer een spektakel
middag
De echte carnaval is in 2018 op 10 februari
Dan is het gehandicaptenbal een week eerder, dat valt op zaterdag 3 februari 2018
Met vriendelijke groet Joost Mandigers

DE ACTIVITEITENAGENDA 2017
20 april

voorjaarsvergadering in de Hofnar

17 september

Truckrun

19 oktober

najaarsvergadering in de Hofnar

November

familieactiviteit

1 september

volgende nieuwsbrief.
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