september 2021
Uitnodiging
voor de Algemene Jaarvergadering op woensdag 13 oktober 2021 met na de pauze bingo
in Cultuurcentrum Herberg de Pol.
Mooi dat wij elkaar na zo'n lange tijd elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.
Zaal open: 13.00 uur. Aanvang: 13.30 uur.
Voor deze verenigings (gebruikers)-middag is het Coronatoegangsbewijs niet nodig.

AGENDA
1.
Opening
2.
Mededelingen en vaststelling agenda
3.
Notulen jaarvergadering 17 april 2019
4.
Jaarverslag 2019 en 2020
5.
Jaarrekening 2019 en 2020
6.
Verslag kascommissie / kascontrole 2019 en 2020
en benoeming leden voor de kascommissie / kascontrole 2021
7.
Bestuursverkiezing:
◊ aftredend de heer Henk Eissen / niet herkiesbaar
◊ nieuwe bestuursleden en tegenkandidaten kunnen worden aangemeld
tot een halfuur voor aanvang van deze algemene jaarvergadering
8.
Haalbaarheidsonderzoek "24-uurs (woo)zorgvoorziening" in Diepenheim
9.
Wat verder ter tafel komt
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
Pauze; 14.30 tot 15.00 uur. Na de pauze spelen wij

Activiteiten
Maandag 13 september 2021 is de biljartcompetitie Senioren Biljarten Regio Twente eindelijk weer van start gegaan.
De SVD doet met 5 teams mee. Wij wensen hen veel succes en plezier toe bij hun favoriete spelletje.
Zie voor informatie resultaten en standen de banner biljartpoint op onze website.
Ook onze andere activiteiten kaarten, fietsen en Jeu de boules zijn weer gestart.
De volgende soos-middagen zijn gepland op woensdag 17 november en 15 december 2021.

Rabo Club Support
Ook dit jaar hebben wij ons weer ingeschreven voor de actie Rabo Club Support. Rabobank rekeninghouders kunnen vanaf
maandag 4 oktober 2021 stemmen op onze vereniging. Einde stemperiode 25 oktober 2021. Stem dus op ons!!!
In november 2021 maakt de Rabobank de resultaten bekend.

Coronabewijs / QR-code
Wie vanaf 25 september jl. een horecazaak, bioscoop of evenement wil bezoeken, moet een coronabewijs laten zien. Zij die
beschikken over een smartphone, kunnen met de CoronaCheck-app een Coronabewijs aanmaken. Maar niet iedereen heeft
een smartphone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de CoronaCheck-app wél gebruikt, kan het handig zijn
om ook een papieren bewijs op zak te hebben. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs te printen.
Je kunt het coronabewijs alleen printen als je:
w
een DigiD-account hebt met sms-code
Via de website coronacheck.nl kun je een papieren coronabewijs regelen (pdf-document printen).
Wie geen DigiD-account, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen!!!
Hiervoor kun je bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-1421

Website: www.seniorenverenigingdiepenheim.nl

