Afdeling Valkenswaard en omstreken.
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Nieuws van de bestuurstafel
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 21 april a.s in de Hofnar
Zoals eerder al aangekondigd in de nieuwsbrief, wordt de jaarvergadering 2016 gehouden op donderdag 21
april a.s. om 20.00 uur in de Hofnar.
De agenda voor deze avond is:
1. Opening.
2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 april 2015; reeds in uw bezit of te raadplegen op de
website.
3. Jaarverslag 2015 van onze secretaris, de heer Jan Tillemans . Reeds in uw bezit.
4. Financieel verslag over 2014, gevolgd door het verslag van de kascontrolecommissie en het al dan niet
vaststellen van de jaarstukken door de leden.
Wisseling in de samenstelling van de kascommissie
Korte pauze
5. Wees u bewust van uw mogelijkheden en kansen als ouders / familieleden.
- Hoe bereid ik me voor op het ondersteuningsplan gesprek. Adviezen en aanbevelingen.;
- Hoe oefent u invloed uit op het familiebeleid van de zorgaanbieder.
Beide onderwerpen worden ingeleid door onze voorzitter, Ted van den Bosch .
6. Rondvraag
7. Sluiting;
Aansluitend is er in de foyer gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje
en een hapje om bij te praten en ervaringen uit te wisselen.
Het bestuur nodigt u allen van harte uit voor deze vergadering !!
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dat dan aangeven bij het secretariaat ?

Welkom nieuwe leden !
We hebben er een kleine dertig nieuwe leden bij. Dit zijn leden, die al lid van KansPlus zijn. Maar doordat de
ledengroep KansPlus de Kempen is opgeheven wegens inactiviteit, zijn de leden van de voormalige
ledengroep De Kempen ingedeeld bij Best Oirschot, Eindhoven en bij KansPlus Valkenswaard.
We heten ze van harte welkom en nodigen ze vooral uit deel te nemen aan onze activiteiten !
Welkom.
Nieuwe website gereed en in de lucht
Onze nieuwe website is al weer een tijdje “in de lucht “.
De webmaster Hans Baltes, houdt deze regelmatig bij, maar het is zeker zo leuk als er nieuws, foto’s of korte
verslagen worden gemaakt door de verschillende clubs / activiteiten bij een of andere gelegenheid. Deze

worden dan op de daarvoor geschikte plaats gezet, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Hierdoor
worden we een klein beetje “familie” en kan iedereen kennisnemen van wat er in de vereniging gebeurt.
Je kunt je eigen inbreng sturen naar webmaster@kansplusvalkenswaard.nl en voor vragen kun je mij altijd
even bellen (040-2216779) of e-mailen.
Projectvrijwilligers gevraagd
Zo af en toe hebben we wat extra handjes nodig, bij voorbeeld om te helpen bij het opzetten en uitvoeren
van een nieuw PR beleid of bij de organisatie van het inloopcafé. Het gaat hier niet om lang lopende klussen,
maar om afgeronde en overzichtelijke taken . Wilt U meedoen ? Het zou fijn zijn als u daarvoor wat tijd kunt
vrijmaken. Graag dan een mailtje naar Jan Tillemans ( jmhatillemans@onsbrabantnet.nl )of Ted van den
Bosch ( tedvandenbosch@kpnmail.nl )
Lokale samenwerking
KansPlus heeft met het Platform Gehandicapten Valkenswaard afgesproken om samen op te trekken richting
gemeente als het gaat om zaken met betrekking tot de WMO. Daarnaast houden we onze eigen ingangen bij
de gemeenten als het gaat om zaken, die specifiek betrekking hebben op mensen met een verstandelijke
beperking.
Ook zijn we in overleg met Lunet zorg en de vrijwilligers van de Inloop over wat we voor elkaar kunnen
betekenen.

Rabo clubkas campagne
Verenigingen en stichtingen dragen bij aan de leefbaarheid van De Kempen. Om het
verenigingsleven te ondersteunen, organiseert Rabobank De Kempen de Rabobank Clubkas
Campagne. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank De Kempen hun stem uitbrengen op
de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen er op uw initiatief uitgebracht worden, des te hoger de financiële bijdrage door
de Rabobank.

Zet je stem om in harde contanten
Ieder jaar wordt bepaald hoeveel geld er voor de Clubkas Campagne beschikbaar wordt gesteld. In
2016 is dit een bedrag van € 220.000,-. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag
gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt duidelijk wat de waarde per
uitgebrachte stem is. Aan het bedrag dat de vereniging/stichting ontvangt, is geen minimum of
maximum verbonden.
Stemperiode
De stemperiode is van woensdag 13 april tot en met zaterdag 30 april 2016. Rabobank klanten die
lid zijn, mogen in april stemmen op hun favoriete clubs. Alle klanten mogen dus stemmen: vaders
en moeders, opa’s en oma’s, nichten en neven, vrienden en vriendinnen. Dus stem niet alleen zelf
maar vraag ook aan je verschillende relaties om voor je te stemmen.
Je krijgt 5 stemmen. Daarvan mag je er 3 voor eenzelfde vereniging gebruiken.
Vorig jaar was de opbrengst voor Kansplus Valkenswaard € 130.
Help Kansplus aan extra geld voor je activiteiten !!! Gewoon even doen !!!

Nieuws over activiteiten en nieuws van de clubs
Carnaval Geenhoven weer geslaagd.
Op zaterdag 30 januari was er al weer voor de 42e keer carnaval op Geenhoven. Onder het applaus van zo’n
tachtig deelnemers en de vrolijke tonen van de Johanna’s werd et prinselijk gezelschap uit Brouwersgat
welkom geheten. Een aantal vrijwilligers van de zwemclub De Dolfijnen werd door prins Gerard met zijn
persoonlijke onderscheiding in het zonnetje gezet.
Ook was er na een kleine competitie weer de interne Prins en Prinses verkiezing.

Cor de Bresser en Marjolein Pantus kwamen hieruit naar voren als Prins en Prinses van KansPlus.
Na de nodige gezellige polonaises ging iedereen tegen 17.00 uur weer naar huis.
Het was weer een leuke middag.

DE ACTIVITEITENAGENDA 2016

10 april
14 april
21 april
17 september
25 september
20 oktober

Verwendag
Moederreis
Voorjaarsvergadering
Truckrun
Familiedag
Najaarsvergadering
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