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Agenda

Zaterdag 14 mei
Soos Kansplus
14.00u tot 16.15u
Zaterdag 28 mei
Uitstapje busreis voor leden,
vrijwilligers met
partner/introduce
Zaterdag 4 juni
Uitstapje Nooit Gedacht met
optreden in de Efteling.
Zaterdag 11 juni
Soos Kansplus
14.00u tot 16.15u
Zaterdag 25 juni
Soos Kansplus
14.00u tot 16.15u
Zondag 26 juni
Broers/zussen-familiedag
voor iedereen.
13.30 u tot 17.00 u

Juli en Augustus
Zomervakantie

Zondag 4 september
Grote verwendag Diomage
11.00u tot 17.30 u

Zaterdag 10 september
Soos Kansplus
14.00u tot 16.15u

Zaterdag 24 september
Millus Muziek Matinee, met
optreden van Nooit Gedacht.
11.00 u tot 15.00 u

Kijk ook eens op:
www.kansplusregiogemert.nl
www.kansplus.nl
www.vraagraak.nl

Nieuwe voorzitter Kansplus regio Gemert
Eindelijk is het dan gelukt. Na twee jaar zoeken is op
onze jaarvergadering in maart een nieuwe voorzitter
gekozen. Ans van de Kerkhof uit Beek en Donk is
door de ledenvergadering met algemene stemmen
benoemd. Ans is getrouwd en geboren en getogen in
Beek en Donk. Bij diverse verenigingen en activiteiten
in Beek en Donk en de regio is zij als vrijwilliger actief
geweest. Daarnaast is zij al vele jaren landelijk
bestuurslid van de judobond. Hierbij is zij ook actief
geweest om voor mensen met een beperking het judo
op topsport niveau te kunnen beoefenen. Met deze
functies stopt zij waardoor zij op zoek was naar een
nieuwe vrijwilligersfunctie en uitdaging in de regio. In de voorzittersfunctie van
Kansplus regio Gemert ziet zij mooie uitdagingen door haar betrokkenheid met
mensen met een beperking en haar natuurlijke interesse in het besturen van
verenigingen. Bij diverse activiteiten zal zij aan jullie voorstellen.
Uitstapje busreis
Op zaterdag 28 mei a.s. vindt het jaarlijkse uitstapje plaats voor leden, vrijwilligers
met partner of introduce. In de bijlage vindt u veel meer informatie. Meld je tijdig aan
want voor dit reisje geldt vol = vol..
Spectactulaire broer/zussen en familiedag
Op zondag 26 juni vindt de broer/zussen en familiedag plaats. Het beloofd een
spectactulaire zondagmiddag te worden. Wat we precies gaan doen verklappen we
nog niet maar houdt deze zondagmiddag vrij en vraag je familie om samen met je
aan deze activiteit mee te doen. Begin juni volgt meer informatie.
Jaarvergadering Kansplus Regio Gemert
Op dinsdag 22 maart heeft de jaarvergadering plaatsgevonden in de Eendracht in
Gemert. A.i. voorzitter Jan Leenders opende voor de laatste keer de jaarvergadering
want later tijdens de bestuursverkiezing werd Ans van de Kerkhof de nieuwe
voorzitter van Kansplus. Het financieel jaarverslag liet een klein positief resultaat zien.
De kascommissie bestaande uit Huub de Wit en Henriette Damen vroeg de
vergadering om het financieel jaarverslag goed te keuren. Thea Roijackers, Liesbeth
van der Borst en Harrie van de Berg werden voor een nieuwe termijn als
bestuursleden gekozen. Na de vergadering werd nog nagepraat over Kansplus.
Vrijwilliger Facebook Kansplus regio Gemert
We zijn op zoek naar iemand die voor onze vereniging een facebook account wil
gaan beheren. Veel leden en ouders hebben zelf facebook en via onze eigen account
willen we onze activiteiten bekendheid geven en kunnen leden nog beter contact
leggen. Ben jij bekend met facebook en draag je Kansplus regio Gemert een warm
hart toe dan bij jij misschien wel de juiste persoon. Voor meer informatie kun je
Contact opnemen met secretaris Jan Leenders, tel 06-20643139.
Jaarprogramma 2016
Het jaarprogramma is enigszins aangepast met juiste data en tijden. Het nieuwe
jaarprogramma hebben we bijgesloten.

