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Open talentenmiddag 

 

In samenwerking met KansPlus GBLB organiseert carnavalsvereniging de Laotbloeiers een Open 

talenten middag op zaterdag 12 november.  Heb je talent of denk je het te hebben en kun je zingen 

en wil je dit ons laten horen kom dan langs. Dit alles vindt plaats in de zaal van het klooster Nazareth 

(ingang zijkant), Binderseind 34  in Gemert. Aanvang : vanaf  14.00 uur tot 17.00 uur 

 

Heb je zelf je eigen muziek zet deze dan op usb-stick en neem deze mee. Kun je dat niet dan zorgen 

wij voor de muziek. We hopen weer op een leuke middag en een mooie opkomst. Geef je snel op want 

er kunnen maximaal 15 personen deelnemen in verband met de tijd. Je kunt je aanmelden via ons 

mailadres kansplusgemert@hotmail.com. Doe dit voor 8 november. 

Geef bij aanmelding het volgende door: 

Naam :     

Artiest die je gaat doen :  

Welk liedje :    

Playback of zelf zingen 

Geef aan of je zelf de muziek hebt op een usb-stick. 

Als je zelf muziek speelt met een instrument geef dan aan welk instrument bespeel je en wat voor 

nummer speel je. 

 

 

Jaarvergadering KansPlus GBLB 

Op dinsdag 22 november houden wij onze jaarvergadering. Wij willen graag aan ouders en/of 

curatoren van onze mensen met een beperking vragen om hier dit jaar bij aanwezig te zijn. 

Het belangrijkste punt op de vergadering is de samenvoeging van het landelijke en regionale 

lidmaatschap. Het bestuur komt met een voorstel. Reden hiervan is het voortbestaan van KansPlus als 

organisatie en duidelijkheid voor onze leden m.b.t. inning van de contributie.  

 

Uiteraard wordt op deze jaarvergadering het financieel jaarverslag over het jaar 2021 behandeld 

evenals de bestuursverkiezing. Daarnaast een kort verslag over onze activiteiten in 2021. 

 

Het bestuur wil ouders, familie en/of curatoren vragen om hierbij aanwezig te zijn zodat voor iedereen 

duidelijk is wat deze veranderingen inhouden. 

De vergadering vindt plaats in de Eendracht, Sint Annastraat 60 in Gemert. Aanvang 20.00 uur.   

 


