Sittard juni 2021

Beste dames,
Bij deze ontvangt u opnieuw een aangepaste convocatie.
Om te beginnen laat het bestuur u weten dat we jullie ontzettend missen! Volgens Rutte is er weer
perspectief en daar houden we ons aan vast.
We hopen dat we vanaf september 2021 weer langzaamaan kunnen starten met enkele activiteiten.
U krijgt in augustus een convocatie waarin de eventuele activiteiten zullen staan.
Zoals we eerder meldden, gaan wij als afdeling zelfstandig verder, omdat het KVG-Limburg per 1
januari ophield te bestaan. Zie ook onze vernieuwde website: http://vrouwengildesittard.nl
We hoeven geen afdracht meer te betalen aan KVG-Limburg. Dat betekent dat we de contributie in
2022 niet verhogen.
Dit jaar is er geen jaarvergadering. In april 2022 zullen we verantwoording afleggen over zowel 2020
als 2021. Het betreft dan de financiën en de (helaas weinig tot geen) activiteiten.
De beide dames M.Ronden en C.Doggen die zich in 2019 opgaven voor de kascontrole, doen dat in
2022 weer. Waarvoor veel dank. We zoeken nog een reservelid voor deze taak. Als u interesse heeft,
kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Mien Huynen: whahuijnen@home.nl of
06-36119520
Mededelingen:
-

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (kort gezegd de WBTR):
Per 1 juli wordt deze wet verplicht voor alle verenigingen en stichtingen in welke vorm dan
ook. Dus ook voor ons. In de wet zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden,
verplichtingen en aansprakelijkheid besturen. De overheid wil met de wet voorkomen dat
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en
andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen
door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Om als vereniging hieraan te kunnen voldoen zal het huishoudelijk reglement moeten
worden aangepast. In dit huishoudelijk reglement leggen we namelijk procedures, afspraken
etc. vast.
Als bestuur gaan we hier dan ook mee aan de slag. Het aangepaste huishoudelijk reglement
is in juni door het bestuur vastgesteld en zal op de website gepubliceerd worden.

Voor dames die geen computer hebben, is er de mogelijkheid om een kopie van het
huishoudelijk reglement op te vragen bij de secretaris: Diny Govers, Stanislasstraat 5 te
Sittard. Tel: 06-23049936
Mocht blijken dat we dan ook de statuten moeten wijzigen, dan hebben we als bestuur hier
nog 5 jaar de tijd voor, dit staat ook in de wet aangegeven.

info clubs.
-

de fietsclub, start binnenkort. Neem contact op met leidster: Ellie Breikers 06-33587618/
jacbreikers@ziggo.nl

-

Wandelclub start 14 juli met de lange wandeling. Wilt u meedoen met de wandelclub neem
dan contact op met de clubleidster : Mien Huijnen, 06 361 19 520, whahuijnen@home.nl

-

De leesclubs : 1 = Marijke Leenders, 046-4264243 / marijkeleenders2@gmail.com
2 = Marijke v d Borght, 046-4515614/
3 = Toos Coenen , 046-7501758 / coenen84@ziggo.nl

-

Leesclub 1 wordt verplaatst van de woensdag naar de 1e donderdagmiddag van de maand
( 13.30u- 15.30u)

-

Het zangkoor kan nog niet starten. U hoort wel wanneer dat weer kan.
Binnenkort vergadert het bestuur over het gewijzigde programma van 2020, waarvan u
maandelijks in de convocatie op de hoogte wordt gehouden en over het jaarprogramma 2022.
We hopen dat we dan weer als vanouds bij elkaar kunnen zijn!

Een mooie, gezonde zomer gewenst!

DE ZON
Toe blijf nog even schijnen zon
Nu ik hier zit in ’t gras
Ik zit vandaag de eerste keer
Hier buiten zonder jas.
Jouw glorieuze warme gloed
Je gouden stralenkrans
’t doet m’n oude hart zo goed
’t is of ‘k van binnen dans.
( Toon Hermans)

