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Maarheeze, 16-01-2021 
 
Mededelingen van onze voorzitter 
Peter van den Berg betreffende: 
 

- Nieuwe bestuursleden 
- Nieuwe leden kascontrole commissie 
- (Financieel )Jaarverslag 2019 
- (Financieel) Jaarverslag 2020 

Beste Wapenbroeders & Partners, 

 
Namens ons bestuur wil ik u allen allereerst alsnog de welgemeende beste wensen 
overbrengen en een in alle opzichten gezond en veilig 2021. Graag had ons bestuur deze 
wensen persoonlijk aan u overgebracht maar vanwege de coronamaatregelen is dat ons 
helaas tot nader order niet gegund en rest ons slechts deze minder persoonlijke variant. 
 
Door diezelfde omstandigheden is het ook niet veilig om op korte termijn onze jaarlijkse 
ledenvergadering te gaan houden en de (financiële) jaarstukken aan u voor te leggen met 
het vriendelijke verzoek die te beoordelen, vast te stellen en goed te keuren. Deze 
jaarstukken dienen we - na uw goedkeuring dan wel instemming - door te sturen naar de 
Bond teneinde tijdig onze jaarlijkse contributie afdracht van de Bond te mogen ontvangen.  
 
Het aantal leden van onze afdeling neemt helaas meer en meer af vanwege overlijden of 
medische ongemakken al dan niet als gevolg van het Coronavirus. In 2020 overleden maar 
liefst 4 Wapenbroeders en verblijven helaas niet meer in onze gelederen:    

- sedert 2 juni 2020 Frans Clement 
- sinds 8 augustus 2020 Theo Vervoort 
- sinds 13 november 2020 Wil Heijmans  
- sedert  23 november2020 Pierre Stijnen.  

 
Met het heengaan  van Pierre namen wij ook afscheid van ons bestuurslid tevens 
bekwaam secretaris en penningmeester en steunpilaar van onze afdeling. Door de 
combinatie van de functies van zowel penningmeester als secretaris viel met Pierre ook 
veel kennis, kunde en inzicht in een klap weg en dat was een hard gelag. 
 
Op de avond van zijn heengaan had Pierre tot laat in de avond contact met de secretaris 
van de afdeling Ospel ( Peter Schreuders)  over het opstellen van een In Memori vanwege 
het overlijden van Wil Heijmans en niet veel later na die gesprekken overleed Pierre. 



Vanwege medische ongemakken had Peter Schreuders besloten om na 31.12.2020 zijn 
werkzaamheden als secretaris te Ospel te beëindigen maar hij was wel bereid om het 
secretariaat van de afdeling Weert tijdelijk op zich te nemen in afwachting van een nieuwe 
bestuursleden. Wel gaf hij aan, dat hij te beschouwen was als waarnemend secretaris. 
 
Wij zijn daarom naarstig op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en onze  
(waarnemend) secretaris Peter Schreuders heeft u - in zijn vorige nieuwbrief van 
december 2020 – dan ook uitgenodigd om aan onze afdeling omgaand kenbaar te maken 
indien u belangstelling zou hebben voor een dezer functies. Het is immers aan de leden 
zelf om - al dan niet - in te stemmen met de door het Bestuur voorgestelde bestuursleden 
en is aan hen het recht voorbehouden om zich voor dergelijke functies aan te melden.  
 
Op onze oproep in december 2020 heeft zich - in eerste instantie - niemand gemeld maar 
inmiddels heeft het Bestuur de heer Noël Tummers bereid gevonden als penningmeester 
voor onze afdeling te willen fungeren.  
Onze waarnemend secretaris Peter Schreuders, heeft daarop kenbaar heeft gemaakt,  dat 
hij - vanwege het ontbreken van tegenkandidaten -  alsnog bereid is de taak van secretaris 
op zich te nemen zodat wij binnenkort - met uw instemming en met dankzegging aan Noël 
en Peter - weer een voltallig bestuur aan de Bond en aan de leden kunnen presenteren. 
 
Die nieuwe bestuursleden kunnen ook direct aan de slag met de financiële jaarstukken en 
jaarverslagen over 2019 en 2020 en een prognose voor 2021. Inmiddels hebben ook 2 
andere leden van onze afdeling – Jan Hendrix en Frits Paulissen zich bereid verklaard om 
over deze jaren als kascontrolecommissie te fungeren en zonder nader tegenbericht gaat 
het Bestuur ervanuit,  dat u daarmee geheel kunt instemmen. Jan en Frits ook bedankt! 
 
Wij zullen dan in een volgend schrijven u de (beknopte) jaarverslagen over 2019 + 2020 en 
de financiële bevindingen van de kascontrole commissie doen toekomen en u vragen om - 
na nadere bestudering - uw akkoord te verlenen voor het insturen van de stukken naar de 
Bond zodat wij vervolgens ook tijdig onze contributie afdracht kunnen ontvangen. 

 
Ik wil graag afsluiten met het positieve nieuws dat onze afdeling in 2021 toch 2 nieuwe 
leden heeft mogen begroeten en wel Mevrouw Toos Doense-Stijnen en Peter William. 
 
Rest mij nog u te vragen om uiterst voorzichtig te zijn in deze barre tijden en laten we 
hopen, dat we later in het jaar elkaar toch weer in persoon mogen ontmoeten. Wij zullen 
u tijdig informeren over verdere ontwikkelingen! 

 
Met Wapenbroederlijke groet, 
 
Peter van den Berg/voorzitter. 
 

 
 
 
 


