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Aan de leden en donateurs van de afdeling Ospel van de Bond van 

Wapenbroeders. 

 

Beste Wapenbroeders, 

Beste heer, mevrouw, 

 

Wij leven nog steeds in een bijzondere tijd, waarin wij elkaar niet 

op een normale manier kunnen ontmoeten. 

Daarbij blijven wij op de eerste plaats alert zodat we gezond  

kunnen blijven. 

Hopelijk is dat u tot op heden gelukt. 

Normaal organiseren wij aan het begin van het nieuwe jaar onze 

jaarvergadering waarin u te samen de jaarstukken van het 

afgelopen jaar goedkeurt en vaststelt. 

Door de coronamaatregelen is dat nu niet op de normale manier te 

organiseren. 

Andere verenigingen en ook de landelijke Bond doen dat nu via 

“streaming” waarin met behulp van de computer de aangesloten 

leden alsnog kunnen reageren. 

Daar wij verwachten dat een aantal van u er op voorhand niet aan 

deel kunnen nemen hebben wij een ander voorstel. 

Wij hopen en verwachten dat in de loop van het voorjaar/zomer er 

weer een mogelijkheid komt om elkaar in persoon te kunnen 

ontmoeten. 

Mogelijk dat we dan, in combinatie met onze jaarlijkse barbecue, 

onze jaarvergadering kunnen houden. 

Wel sturen wij u bij deze brief de jaarrekening over 2020 toe, 

alsmede begroting 2021. 

Onze penningmeester, de heer Piet van Gog heeft de financiën 

goed op orde en heeft de kascontrolecommissie inmiddels 
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uitgenodigd de boeken te controleren. Deze zijn zonder op- of 

aanmerkingen goedgekeurd. 

Wij willen deze jaarstukken doorsturen naar de Bond, zodat wij 

tijdig aan de hand hiervan onze contributie afdracht kunnen 

ontvangen. 

Daarom vragen wij u om voor 1 februari a.s. hierop te reageren, 

wanneer u op- of aanmerkingen hebt over deze financiële stukken. 

Mochten wij op die datum niets van u hebben vernomen dan gaan 

wij er van uit dat u hiermee kunt instemmen. 

Dit jaar is onze penningmeester, de heer Piet van Gog aftredend; 

hij heeft te kennen gegeven na ruim 10 jaar penningmeesterschap 

te willen terugtreden uit het bestuur. 

De jaarlijkse barbecue is een mooie gelegenheid om dan van Piet 

afscheid te nemen als bestuurslid. 

Bovendien is u inmiddels bekend dat de heer Peter Schreuders per 

1.1.2021 zijn functie als secretaris  heeft beëindigd. 

Ook van hem zullen we op een passende wijze afscheid nemen. 

Wij zijn op dit moment nog steeds naarstig op zoek naar een 

nieuwe secretaris-penningmeester voor onze afdeling. 

Wij doen een dringend beroep op u allen met ons mee te denken 

om deze vacature op te lossen. 

Uw suggesties zijn van harte welkom. 

Maar wij hebben ook positief nieuws. 

De heer Ber Smolenaers is bereid gevonden te willen toetreden tot 

ons bestuur als vice-voorzitter. 

U begrijpt dat wij daar heel blij mee zijn. 

Zo is er ook binnen onze afdeling toch weer wat licht aan het einde 

van de tunnel. 

Wij spreken de wens uit dat dit licht ook voor u persoonlijk 

aanwezig is in het nieuwe jaar 2021 en wij hopen u snel weer in 

goede gezondheid te mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, 

Arie van der Lee 

Voorzitter. 

 


