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Het ene is nog mooier dan
het andere , de appelboom,
de perelaar
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Heeft u een verslag of berichtje?
Stuur uw bijdrage dan naar de
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info@jongerenvanvroeger.nl
of per post : Jongeren van Vroeger,
Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen.
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Nu hier de witte bloesems
uit de takken breken,
nu is de verre hemel even
héél dichtbij en wat ik zie,
dat kan ik niet in woorden
spreken.
Er gaat vandaag gewoon een
wonder door de wei.
Toon Hermans
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Activiteitenplan 2021
Wanneer de beperkingen als gevolg van het
virus en de daarbij behorende maatregelen
het toelaten, willen wij als Jongeren van
Vroeger onze activiteiten weer oppakken.
Als eerste wordt er gekeken naar de buitenactiviteiten. Als de terrassen weer opengaan, met natuurlijk extra veiligheidsmaatregelen, kan er weer gepauzeerd worden en
het toilet worden gebruikt.
Wanneer dan de groepen buiten iets groter
mogen zijn, kan het fietsen en wandelen,
met de juiste afstand weer hervat worden.
Ook het tuinen bezoek kan, als deze worden
heropend, opgestart worden.
We overleggen dit met onze vrijwilligers, die
het organiseren en laten u dit tijdig weten.
We horen hoeveel van onze leden hierop
staan te springen.
Hopelijk mag het binnenkort.

De rest van het programma is globaal
gepland, er wordt al aan gewerkt.
De precieze datum en inhoud geven wij u
tijdig door als er meer zekerheid is.
Eind augustus de jaarvergadering met daarbij
een verrassend optreden.
Eventueel zoeken wij een plek in de buitenlucht.
Begin oktober een busreis. In november een
interessante lezing.
Tenslotte in december onze eindejaarsbijeenkomst, bestaande uit een brunch en een
spetterend optreden.
U ziet ideeën genoeg, nu nog
de mogelijkheid voor de uitvoering.
Dat moet lukken!
We houden u op de hoogte.

Wandelen
Hallo wandelvrienden,
Hopelijk is niemand van onze wandelgroep
door deze vervelende ziekte geplaagd
geweest, dan kunnen we hopelijk in augustus, als we allemaal een prik hebben
gehad en de horeca z’n deuren weer open
zet, weer langzaam onze activiteiten hervatten .
In vergelijking met voorgaande jaren hebben we vorig jaar slechts vijf wandelingen
gelopen. Een overzicht hiervan staat hiernaast.
Wij hopen dat een ieder vol goede moed
weer een normaal leven zal mogen
omarmen.
Vriendelijke groet,
Piet Driessen en Jan Vervoort
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Januari

Heldense bossen

15 deelnemers

Februari

Mariapeel

14 deelnemers

Maart

Covid 19

April
Mei
Juni
Juli

Boshuizerbergen en
Langoed Geijseren

11 deelnemers

Augustus

Arcen Klein Vink

12 deelnemers

September

De Wambachgroeve
Tegelen

15 deelnemers

Oktober

Covid 19

November
December
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Voorlopige jaarcijfers 2020
Jongeren van Vroeger
Financieel verslag 2020 - Begroting 2021

2020

Begroting 2021

Saldo 01-01

€

2.547,54

€

3.971,35

Inkomsten
Contributie
Rente
Subsidie Gemeente Venlo
Sponsor Rabo Clubsupport
Totaal inkomsten

€
€
€
€
€

2.610,00
0,20
412,00
162,40
3.184,60

€
€
€
€
€

1.700,00
788,00
175,00
2.663,00

Uitgaven
Bureau-, Adm., Bestuurskosten, Website
Bankkosten
Attenties, onkostenvergoeding vrijwilligers
Saldo Lezingen, excursies, busreis, jaarverg.
Saldo Eindejaarsbijeenkomst
Contributie S.O.B. en FASv
Totaal uitgaven

€
€
€

529,55
175,19
338,55

€
€
€

650,00
180,00
350,00

€
119,50
€
€
598,00
€ 1.760,79

€ 1.750,00
€
450,00
€
620,00
€ 4.000,00

Resultaat

€ 1.423,81

neg. € 1.337,00

Saldo 31-12

€ 3.971,35

€ 2.671,35

Saldo verenigingsrekening
Saldo spaarrekening
Kas

€
€
€

1.455,40
2.500,00
15,95

€
€
€

121,35
2.500,00
50,00

Cijfers onder voorbehoud goedkeuring
kascontrolecommissie en ALV.

Maart 2021

Theo Geurts, penningmeester Jongeren van Vroeger
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Concept Jaarverslag 2020
Activiteiten 2020
Themabijeenkomsten 2020
Dinsdag 14 januari:
Lezing Paul Seelen: Virtuele wandeling door oud
Venlo.
Excursies 2020
Woensdag 8 januari 2020
Bezoek aan het museum Van Wasrol tot Dvd.
Bezoek Tuinen
Op woensdag 8 juli:
Hebben we een bezoek gebracht aan de mooie tuin
van de fam. Verheggen in Lottum.
Op woensdag 9 september:
Een bezoek aan de meditatietuin en grotten van
het Missiehuis Sint Michaël in Steyl.
Met dank aan Agnes Oud.
Beugelen
Telkens op de laatste vrijdag van de maand in
Café De Hazewind, Herungerweg in Venlo.
Vanwege de sluiting met carnaval en de uitbraak
van het coronavirus werd er in 2020 niet gebeugeld.
Paul Seuren is gestopt als coördinator. Annie Baats
neemt het van hem over.
Met dank aan Paul Seuren.
Fietsen
Deze vonden plaats op de 1e woensdag van mei
t/m oktober, te weten op: 1 juli, 7 augustus,
5 september en 7 oktober.
Met dank aan Nelly Burhenne.
Wandelen
Op de 3e woensdag van de maand, te weten:
15 januari, 19 februari, 15 juli, 19 augustus en
16 september
Met dank aan Piet Driessen en Jan Vervoort.

Website: www.jongerenvanvroeger.nl

Kaarten
In 2020 hebben is het kaartclubje 4 keer bij
elkaar geweest in café-restaurant
De Maagdenberg in Venlo: te weten op:
23 januari, 6 februari, 20 februari en 5 maart.
Met dank aan Jos Alberts.

Museumbezoek in de regio
Vanaf oktober t/m april organiseren we maandelijks op de 2e woensdag van de maand een
museumbezoek.
Woensdag 12 februari
Bezoek aan het Jocus museum in Venlo.
Op woensdag 11 maart:
Hebben we het Kantmuseum in Horst bezocht.
Ledenvergadering 2020
Vanwege de coronapandemie heeft er dit jaar
geen Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden.
Bestuursvergaderingen
In 2020 werden 7 bestuursvergaderingen
gehouden.
Leden
De contributie bedroeg in 2020: € 25,00 per lid
en voor partners -wonende op hetzelfde adres€ 15,00 per kalenderjaar. Op 31 december 2020
telden we 113 leden.
Nieuwsbrieven
In 2020 hebben we 8 nieuwsbrieven uitgegeven.
—————————————————————-Het jaarverslag 2020 zal ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
Maart, 2021
Nettie Engelen
Secretaris, Jongeren van Vroeger
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In de kijker:
Aangifte Inkomstenbelasting 2020
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting 2020?
Dan kunt u een beroep doen op een van onze 3 leden die zich aanbieden als Belasting-Invulhulpen.
Zij hebben hiervoor een training gevolgd.

Aanmelden kan per e-mail naar: info@jongerenvanvroeger.nl of bel met ons secretariaat:
Tel. 077-3260409.

Onderstaand vind u interessante links naar websites.
(Als lid van onze vereniging bent u automatisch lid van de FASv . Via de FASv is onze vereniging
aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden).

https://www.fasv.nl

www.koepelgepensioneerden.nl

www.groenekruisleden.nl/ledenvoordelen

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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