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Jaarvergadering  

 
In eerdere nieuwsbrieven is aangegeven dat onze jaarvergadering plaats zou vinden in de Eendracht in 

Gemert. Door omstandigheden is dit helaas niet mogelijk. De jaarvergadering zal nu plaatsvinden in het 

Ontmoetingscentrum, Otterweg in Beek en Donk. 

 

Wij nodigen ouders/verwanten maar ook curatoren/bewindvoerders uit bij deze jaarvergadering. Voor onze 

toekomst komt een belangrijk aspect aan de orde. Hierover willen wij u graag inlichten tijdens deze 

vergadering. In de praktijk komt het neer op het versterken van de band tussen de landelijke organisatie en 

de diverse regio's. Daarnaast ontstaat hierdoor ook meer duidelijkheid in de contributie inning die nu zowel 

centraal als decentraal plaatsvindt.  

 

Dus graag verwelkomen wij u op dinsdag 22 november, aanvang 20.00 uur in het 

Ontmoetingscentrum,  Otterweg 27 in Beek en Donk. 

Sinterklaas bij KansPlus 

 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas besloten om KansPlus te bezoeken. Dat bezoek zal plaatsvinden op 

zondag 27 november van 13.30 u tot 17.00 u in het 

Ontmoetingscentrum, Otterweg 27 in Beek en Donk. Jij bent 

natuurlijk van harte welkom want Sinterklaas en zijn Pieten 

vinden het ontzettend leuk om jou weer te zien. Ook hebben 

ze voor iedereen een leuk cadeau en snoep bij. Het cadeau is 

een waardebon waar je bij heel veel winkels zelf iets leuks 

kunt kopen. Je mag ook zelf voor een cadeau zorgen ter 

waarde van 10 euro. Dit kan je dan bij aankomst afgeven met 

duidelijk je naam op het cadeau. Je ontvangt dan van 

KansPlus het bedrag terug. Wil je bij het bezoek van 

Sinterklaas aanwezig zijn dan moet je je hiervoor wel 

aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar ons mailadres:  kansplusgemert@hotmail.com Geef je 

naam door, waar je woont, of er een eventuele begeleider meekomt en of je zelf een cadeau koopt.  

Voor onze mensen en de begeleiding zorgt KansPlus voor koffie/thee en iets lekkers. Mocht je meer 

willen drinken dan kun je zelf natuurlijk extra consumpties kopen.   

 

Dus meld je snel aan en doe dat voor 15 november 
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