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Agenda 
 
14 april  2012 
Soos met disco 
14.00u tot 16.30u 
 
 
21 april 2012 
Gezondheidsrace in 
Dorpshuis in Lieshout. 
14.00u – 16.30u. 
 
 
28 april  2012 
Soos met disco 
14.00u tot 16.30u 
 
 
12 mei  2012 
Soos met muziekspel 
14.00u tot 16.30u 
 
 
16 mei  2012 
Concerti Fetti in het 
beursgebouw in 
Eindhoven. 
19.00u tot 22.00u 
 
 
28 mei 2012 
Optreden Nooit Gedacht 
in Zaal van de Burgt in 
Beek en Donk. 
Aanvang 14.00u 
 
 
9 juni 2012 
Uitstapje Kansplus regio 
Gemert. Opgave voor 3 
mei. Bestemming is de 
Floriade in Venlo 
 
 
23 juni 2012 
Soos met disco 
14.00u tot 16.30u 
 
 
 
 
 
 
Kijk ook eens op: 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
www.kansplus.nl/ gemert 
www.vraagraak.nl 
 

 

Geslaagde Algemene ledenvergadering 

Op dinsdag 20 maart werd de algemene ledenvergadering van Kansplus regio 

Gemert gehouden in zaal Dientje in Gemert. Voorzitter Maria Brans sprak een 

welkomstwoord uit aan de 25 aanwezige leden. Na een korte terugblik op 2011 nam 

penningmeester Anny Vorstenbosch het woord om het financieel verslag te 

presenteren. Hieruit blijkt dat de inkomsten onder druk staan (minder inkomsten van 

contributies en subsidies) en de kosten deze inkomsten overstijgen. Een negatief 

resultaat al gevolg. In de komende jaren zullen we met zijn allen de taak hebben om 

de verhouding tussen de baten en de lasten weer op orde te krijgen. We zullen we 

met zijn allen creatief moeten zoeken naar oplossingen en soms wat water bij de wijn 

moeten doen. Het jaarverslag van secretaris Jan Leenders liet de vele activiteiten van 

het afgelopen jaar nog eens de revue passeren. Na de rondvraag en de pauze 

kregen de aanwezigen een duidelijk uitleg van Egbert Slot over de negatieve 

veranderingen die betrekking hebben op het Persoonsgebonden budget en dus onze 

mensen met een beperking. Wij zijn nog op zoek naar iemand die in de 

kascommissie wil plaatsnemen. Doel is om op een avond begin 2012 de controle van 

onze jaarcijfers ui te voeren. U hoeft daarvoor niet over financiële kennis te 

beschikken. 

 

Jubileumfeest Nooit Gedacht 

Op zondag 4 maart konden veel leden en donateurs genieten van een geweldig mooi 

programma tijdens het jubileumfeest van Nooit Gedacht. De theatershow was van 

grote klasse. Proficiat aan alle jubilarissen van Nooit Gedacht. 

 

Uitstapje Kansplus 

Bij deze nieuwsbrief treft u een bijlage aan met de aankondiging van ons jaarlijks 

uitstapje. Dit uitstapje is bedoeld voor ouders en verwanten die lid of donateur zijn en 

vrijwilligers van KansPlus met partner/introducé. De kosten hebben we weer beperkt 

kunnen houden zeker gezien het programma wat u geboden krijgt. Meldt u zich snel 

aan want vol is vol. 

 

Gezondheidsrace 

Het gezondheidsteam van Lieshout organiseert in het kader van de gezondheids- 

race, een ochtend met beweging en dans onder leiding van Wies van. Bockhoven. 

Het is een gezondheidsrace voor mensen met een verstandelijke beperking uit de 

hele gemeente Laarbeek. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 april van 10.00 tot 

12.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Wil je hieraan deelnemen meldt je dan aan bij 

Henriëtte Damen, tel 0499-872116 of mail naar: hdamenvanstijn@onsbrabantnet.nl 

 

Concerti Fetti 

Woensdag 16 mei Concerti Fetti met optreden van Frans Bauer. Vanf nu kun je 

kaartjes kopen bij Petra van Mil, medewerker vrijwilligerswerk, Karbeel 15 

5421 BR Gemert. Mailadres: PGHMvanMIL@Diomage.nl  of telnr: 0492 – 362383 / 

371290. Uiteraard kun je ook contact opnemen voor meer informatie bij: 

info@concertifetti.nl. 

 

http://www.vrijetijdswinkel.net/
http://www.kansplus.nl/
http://www.kansplus.nl/%20gemert
http://www.vraagraak.nl/
mailto:hdamenvanstijn@onsbrabantnet.nl

