Afdeling Valkenswaard en omstreken

Uitnodiging themabijeenkomst en
jaarvergadering van KansPlus, afdeling Valkenswaard
e.o. op donderdag 12 april 2018 om 20.00 uur in de
Hofnar te Valkenswaard
Geacht lid,
Zoals eerder aangekondigd wordt de jaarvergadering 2018, voorafgegaan door een themabijeenkomst,
gehouden op donderdag 12 april a.s. om 20.00 uur in de Hofnar.
Normaal gesproken sluit een themabijeenkomst de vergadering af, maar omdat de ervaringsdeskundigen
uit Helmond komen, is op verzoek dit deel naar voren gehaald.
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor deze avond.
De agenda voor deze avond is:
1. Opening.
2. Op verzoek van leden: Interactieve hernieuwde kennismaking met autisme, waarbij we in gesprek
gaan met een ervaringsdeskundige, mevrouw Annelies van Nunen, moeder van een zoon met ASS,
onder leiding van de inleider, mevrouw Martine Schilder van MEE Zuidoost Brabant.
Dit agendaonderdeel duurt ongeveer een klein uur.
3. Om plm. 21.00 uur korte koffiepauze.
4. Mededelingen en korte inleiding door de voorzitter, Ted van den Bosch.
5. Vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van 20 april 2017;
6. Financieel verslag over 2017, gevolgd door het verslag van de kascontrolecommissie en het al dan niet
vaststellen van de jaarstukken door de leden.
7. Vaststelling activiteiten - jaarverslag over 2017 van onze secretaris Jan Tillemans;
Beide verslagen zijn inmiddels gepubliceerd op de website.
8. Voorstel voor benoeming van een nieuw lid van de kascommissie . Zoals gebruikelijk hebben de leden
van de kascommissie twee jaar zitting; dit jaar is aftredend de heer Jan Kerkhoff. Wij vragen u erover
na te denken om zitting te nemen in de kascommissie.
9. Voorstel tot benoeming van mevrouw Francis van de Ven – van Heeswijck tot bestuurslid in de
vacature van mevrouw Ans Damen.
10. Rondvraag
11. Sluiting;
Aansluitend is er in de foyer gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje
en een hapje.
Namens het bestuur
Jan Tillemans, secretaris.

Moederreis 2018
De moederreis vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 april a.s. Daarvoor hebben
zich inmiddels 38 personen aangemeld. Het belooft een interessante en
gezellige dag te worden !!
Rabobank Clubkas Campagne 2018
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 2018 is
dit een bedrag van € 230.000,-. 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 donderdag 5 april tot en met maandag 30 april 2018. Rabobank klanten die lid zijn,
mogen in april stemmen op hun favoriete clubs.
Via onze eigen website kan je jezelf aanmelden als lid. Alle leden 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 Kansplus te stemmen.
Je krijgt 5 stemmen. Daarvan mag je er 3 voor eenzelfde vereniging gebruiken.
Vorig jaar was de opbrengst voor Kansplus Valkenswaard € 154.
Help Kansplus aan extra geld voor je activiteiten !!! Gewoon even doen !!!
Nieuws van de clubs.
Zwemclub de Dolfijnen
In verband met de verbouwing en renovatie van het zwembad zal
gesloten zijn vanaf 26 mei tot en met begin oktober. Dat
er in die periode niet kan worden gezwommen. De contributies
zijn evenredig aangepast. Mocht er toch teveel zijn betaald
vertraging in de verbouwing dan zal de teveel betaalde
t.z.t. worden verrekend.
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Jubileum De vriendschap
Op zaterdag 21 april viert ontspanningsclub De Vriendschap zijn 40-jarig jubileum met een spetterende
feestavond voor zijn leden in gemeenschapshuis D’n Donk in Soerendonk. Een vertegenwoordiging van het
bestuur zal dan ook aanwezig zijn. Er zijn ook nog twee jubilarissen onder de vrijwilligers.

Disco d’n Opkikker
Disco d’n Opkikker in zaal Lugano te Valkenswaard kan nog enkele vrijwilligers
gebruiken. Vindt u het leuk om eenmaal per zes weken een avondje te begeleiden
en om mee te denken over hoe het (nog) leuker kan worden, neem dan contact op
met Francis van de Ven, coördinator, tel 06-12505680.
Sportclub De Bengels
De Bengels hebben in de persoon van Marieke Kuppeveld weer een nieuwe vaste begeleider. Binnenkort
zal in een gezellig samenzijn afscheid worden genomen van de huidige begeleider, Will Leuverink, die
jaaaaaarenlang de club onder haar hoede heeft gehad.
De Uitlaat
Ontspanningsclub De Uitlaat bestaat eind dit jaar maar liefst een halve eeuw. We willen dit eerbiedwaardig
jubileum uiteraard op een passende manier vieren.
Een werkgroep onder leiding van Margreet Ras start binnenkort met de voorbereidingen.
Verslag Carnaval Geenhoven zaterdag 3 februari jl.
Een geweldig carnaval !!
Een week voor het echte carnaval begint hadden wij al carnaval
bij de
Speeltuin Geenhoven. Het was weer gezellige boel en er lagen
broodjes
klaar voor de inwendige mens. Er liepen op zijn tijd de mensen binnen die verkleed zijn, de carnavals
groepen kwamen binnen Cv de Flierefluiters en de Cv de Zwarte hand.
En het feest kon beginnen, de Blaaskapel de Johanna’s kwamen binnen; buiten werd er op gesteld door
de jeugdraad o.l.v. van Prins Teun en de grote prins Briljant met hun adjudanten. Toen kon het feest los
barsten. We kregen het ontmantelen van onze oude prinses door de Brouwersgatse prins en
jeugdprinses. Later op de middag werd door middel van een spel onze nieuwe prins en prinses gekozen
die werd uitgelegd door Pascalle wat het spel was en dat was een spannende QUIZ en de uitslag en de
uitslag was : Prinses Margot Bierhoff en prins Jason Bijnen.
En we kregen verschillende dansjes te zien de grote en de kleine dans garde die ze geweldig geleerd
hebben van hun geweldige trainsters.
En tot slot kregen we een Glozzie en een schildje.
23 februari 2019 onder voor behoud 1-2-3-4 Carnaval 2019
Groetjes Joost

