
 

Maandag 28 maart en 11 april 20.00 uur kaarten maken:  

Een gezellige bezigheid waar de materialen aanwezig zijn. U neemt zelf een (3-D) schaartje en een placemat 

mee om op te werken. U betaalt per gemaakte kaart. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen € 3,00. 

 

Dinsdag 5 april 14.00 bloemschikken:  

Deze middag maken wij o.l.v. Fred van Neer en Dory Theunissen een voorjaarsbloemstuk. Een voorbeeld hangt 

binnenkort in de vitrinekast van het buurthuis en is binnenkort te vinden op onze website. Bijdrage: leden €3,00 

en niet-leden € 5,00 te voldoen bij opgave tot zaterdag 26 maart. Opgaveformulier in envelop (voorzien van geld, 

naam, adres en/of emailadres) inleveren bij: Dory Theunissen, Esstraat 22, Telefoon: 0475-482297. Let op: 

VOL=VOL Na opgave ontvangen de deelnemers de benodigde informatie!!! 

 

Dinsdag 19 april 14.00 uur wandeling langs de Vloedgraaf: 

Noteer deze wandeling alvast in uw agenda. In de volgende nieuwsbrief die omstreeks 11 april verschijnt, 

ontvangt u hierover meer informatie. 
 

 Agenda Jaarvergadering Senioren Vereniging St.Joris Echt Noord  

dinsdag 8 maart 2022 om 14.00 uur 

 

1. Opening 

2. Mededelingen  

3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2019 

4. Jaarverslag secretaris over 2019, 2020, 2021  

5. Jaarverslag penningmeester over 2019, 2020, 2021 

6. Verslag kascontrole-commissie over 2019, 2020, 2021 

7. Benoemen nieuwe kascontrole-commissie 

8. Bestuursverkiezing: n.v.t. omdat niemand aftredend is 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Na deze vergadering gaat het bestuur van Buurt Vereniging St.Joris verder met hun 

jaarvergadering. 
 

Herinnering: willen degenen die de contributie over 2022 nog niet betaald hebben dit vóór 1 

maart alsnog doen. Het is ook mogelijk om de contributie tijdens de jaarvergadering te 

voldoen of bij één van de bestuursleden. 

Agenda Jaarvergadering Buurt Vereniging St.Joris Echt Noord  

dinsdag 8 maart 2022  

1. Opening 

2. Mededelingen  

3. Notulen jaarvergadering maart 2019 

4. Jaarverslag penningmeester over 2019, 2020, 2021 

5. Verslag kascontrole-commissie over 2019, 2020, 2021 

6. Benoemen nieuwe kascontrole-commissie 

7. Bestuursverkiezing: n.v.t. omdat niemand aftredend is 

8. Rondvraag 

9.  Sluiting 
 

 


