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 Ontspanningsvereniging “ De Bobbel 1576 ” 
 
Maastricht, 1 februari 2021 
 
 
 

Beste Bobbelleden, 
 
Helaas door het bekende Corona gebeuren vonden wij toch dat er een verslag gemaakt moest 
worden van het jaar 2020 
 
Agenda. 
 
Opening en mededelingen door de voorzitter , 
 
                 Welkom allen die deze mail lezen rest volgt in dit verslag , 

 
Opening met de christelijk groet 

 
1 Ik wil eerst even stil staan bij het overlijden van enkele dierbaren , deze worden later 

nog benoemd. 
2 Ook dat wij onze jubilarissen Guus 40 jr lid en Patrick 25 jr lid Theunissen en Piet 

Moors 60 jr lid niet konden huldigen is spijtig 
3 Dit geld ook voor onze kransomlegger (ster) 
4 In 2021 is jubilaris Rob Peters 25 jr 
5 Wij hopen dat we hen dit jaar 2021  nog in de bloemetjes kunnen zetten 
6 Bezoek bij leden ,vanwege ziekte zijn wij niet op bezoek kunnen gaan bij o.a Hans v d 

Hoven ,    Serve Mullenders ,Henk Rol ,Mat Meussen , met Theo De Visser gaat het de 
goede kant uit ,wij wensen hen allen veel sterkte toe 

7 Verzekering gecontroleerd van monument en van het Bankje 
8 Ook overleg geweest ivm Oven, deze staat op de grond van Fred en Wilma Hendriks 

de verzekering valt bij hen op de opstalverzekering bij brand ,wel zal De Bobbel de 
oven onderhouden in nauw overleg met de familie Hendiks 

9 Ook dit jaar gestart met poetsen in de zaal door leden van De Bobbel de eerste 
betalingen van de stichting zijn hiervan binnen 
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2. Inkomende en uitgaande post 
 
          Sjo heeft afgelopen jaar weer vele kaarten rondgestuurd voor verjaardagen en Tom en 
 Kittie  Smit die 50 jr  getrouwd waren, ook vele mails gestuurd betreffende het verdere 
 verloop van de corona crisis 
          Ook heeft Sjo kaarten gestuurd naar aanleiding van overlijden van ons lid Paul   
 Schuffelers,  moeder Daniel Jongen, Lisette Caris, Wies Moors, moeder van Wiel  
 Creemers en schoonmoeder Harrie Alken  
          Ook mail van Stichting ivm ideen voor sponsering 
 
3. Mutaties ledenbestand 
           Nieuwe leden: 
           Paul Bemelmans ,welkom volgende keer zal hij zich voorstellen , dit zal ook nog                            
 gedaan worden door Andre  Bleus 
           Vertrokken leden: 
           Elo Bernards en Daniel Jongen 
          Overleden :Paul Schuffelers zijn vrouw Han blijft wel lid 
                   
4.         Laatste notulen  ledenjaarvergadering 06-02-2020 
            Reactie van Jo Franssen op gekomen 
            Realiseer jullie dat er misschien dan ook vragen kunnen komen van leden hoe het 
            is met het financieel verslag over het jaar 2019. 
            De kascommissie is hier onder voorwaarden mee akkoord gegaan 
            Vraag aan penningmeester  verslag van 2019  
            Voor de rest geen reacties 
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5. Verslag Secretaris ; 
               

Jaarverslag 2020 Ontspanningsvereniging “De Bobbel 1576” 
 
Beste Bobbelleden, 
 
2020 Ligt al weer een paar weken achter ons. 
Een jaar wat we lang zullen heugen Covid 19 beheerst de hele wereld. 
Alles gaat dicht we mogen niet meer samen komen in de zaal. 
Maar er zijn ergere dingen gebeurt in de afgelopen 445 jaar welke onze vereniging oud is 
geweest 
Voor het begin van 2021 zijn we er nog  niet ,van het virus af. 
 
Namens het bestuur wensen wij alle leden en hun naasten nogmaals een voorspoedig, gelukkig  
maar bovenal een gezond en liefdevol 2021 
 
 
Het betuur bestond uit de volgende personen 
    Voorzitter   Ger Schuffelers 
  Penningmeester John Severens  
  Secretaris   Sjo Habets 
     Jo van den Broek 
Het bestuur is door de coronaregels van de overheid van Nederland dan wel België weinig 
voltallig kunnen vergaderen. 
 Er is veel telefonisch ,whats Apps of mail overleg geweest. 
Ook naar de leden is veel mailverkeer geweest. 
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Ledenbestand 
Een van de doelstellingen van het bestuur en leden is voor het ledenbestand wat verder  uit te 
breiden 
Want met alle respect, wij zijn toch een vereniging met een wat hoog leeftijdsgehalte.  
 
In de loop van 2020 is er een nieuwe lid toegetreden tot onze vereniging, n.l. de heer  
Paul Bemelmans.  
Wij als bestuur zijn bijzonder verheugd over de aanmelding van bovengenoemde persoon. 
Hopelijk zal ook hij snel zijn Bobbeldraai vinden en in lengte van jaren Bobbellid blijven. 
 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Paul Schuffelers, welke plotseling is overleden.  
Ook  hebben een aantal leden hun lidmaatschap in 2020  beëindigd. 
In willekeurige volgorde: Elo Bernards en Danielle Jongen. 
  
Per 1 januari 2020 is de contributie verhoogd van  € 60,00 naar  € 80,00 per jaar  
 
Nieuwjaarstreffen 
 
Op 5 januari 2020 hielden wij in de zaal samen met andere verenigingen en  
buurtbewoners het Nieuwjaarstreffen.  
Het was gezellig en de opkomst was goed te noemen. 
  
Kienavond  
 
Helaas alles geregeld vergunning, prijzen maar helaas Corona was uitgebroken. 
Afgelast 
 
Indische avond 
 
Alles was geregeld folders gedrukt bezorgd in biesland en goudkust er hadden zich al veel 
mensen opgegeven keukenteam was er klaar voor maar helaas Corona was uitgebroken. 
 
Barbecue en kransomlegging. 
 
Met de krans omlegger of legster is afgesproken dat alles doorschuift naar 2021. 
 
Zomertreffen   
 
 
Mosselavond  
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Wintertreffen  
 
 
Website 
 
Kijk voortaan naar onze, door eigen leden gebouwde website voor de diverse activiteiten,  
mededelingen, agenda  en foto’s. Het adres van onze nieuwe website is: www.debobbel1576.nl 
Een verrijking voor onze vereniging en een blijvende herinnering. 
Als u nog fotomateriaal heeft, stuur deze dan door naar leden van de website commissie.   
Onze dank is groot. 
 
Schaapvlees eten 12 december 2020 
Op 12december jl. hielden wij het schaapvleeseten op coronaveilige manier . 
Het werd een afhaal schaap en of varkenshaasje met 20 kg aardappelen, 17 kg spruiten en 25 kg 
appelmoes. 
En niet te vergeten wat te drinken erbij. 
Een prachtige en zeer geslaagde evenement, waar veel Bobbelleden gebruik van hebben 
gemaakt. 
En waar we ook veel leuke en fijne reactie`s op hebben gekregen. 
Wij bedanken iedereen welke gezorgd hebben voor een geslaagd corona veilige manier van dit 
voor ons te organiseren evenement . 
 
 
Jubilarissen 
Helaas dit jaar wel jubilarissen maar we hebben de huldiging in overleg met de jubilarissen 
verplaatst naar het volgend jaar. 
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Diversen 
Daarnaast hebben we ook dit jaar weer aandacht besteed aan onze jarigen. 
Ook in het jaar 2020 hebben we de zieken en jubilarissen binnen onze vereniging, d.m.v. een 
kaartje, een telefoontje of een bezoekje veel beterschap gewenst, tenminste voor zover wij  
hiervan op de hoogte waren.  
Diverse leden van onze vereniging hebben ook het afgelopen jaar weer de handen regelmatig  
uit de mouwen gestoken om onze locatie te onderhouden en daar waar nodig uit te breiden. 
Het bestuur van de Stichting , maar ook het bestuur van  
“De Bobbel 1576” zijn deze mensen zeer erkentelijk voor hun medewerking. 
 
Slotwoord. 
Aan het eind van dit jaarverslag over 2020 wil ik mijn dank uitbrengen aan allen 
die, in welke vorm dan ook aan de instandhouding van onze vereniging “De Bobbel 1576”. 
hebben meegewerkt. 
 
 
Sjo Habets 
Secretaris  
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6. Verslag penningmeester  John  
 
Op de eerste plaats wil ik een ieder bedanken voor het betalen van zijn contributie over het jaar 
2020. Ondanks dat er nagenoeg geen activiteiten zijn geweest, heeft een ieder toch gewoon zijn 
contributie betaald. In onderstaand overzicht laat ik jullie zijn wat de belangrijkste in- en 
uitgaven in 2020 zijn geweest, zodat jullie kunnen zien wat er met jullie contributie is gebeurd, 
want ondanks alle perikelen lopen de vaste lasten gewoon door. 
 

1. Beginsaldo 2020 bedraagt € 605300. 
 

2. Belangrijkste inkomsten  zijn geweest: 
 
- Contributies   € 3185,00 
- Donaties    €   650,00 
- Poetsen zaal   €   500,00 

 
3. Belangrijkste uitgaven (dus niet alles) zijn geweest: 

 
- Zaalhuur    €  780,00 
- Bankkosten   €  135,00 
- Verzekeringen   €  474,00 
- Strato    €    96,00 
- AVG    €    75,00 
-  Ledenvergadering 2020 €  110,00 
- Diversen    €  224,00  (drukwerk, postzegels, inkt  legeskosten e.d.) 
- Drank Schaapeten 2019 €  265,00 (rek. pas in 2020 ontvangen) 
- Mosselavond 2019  €  110,00 (rek. pas in 2020 ontvangen) 
- Schaapeten 2020  €1073,50    

 
 
      Eindsaldo per 01/02/2021 bedraagt voor kas/bank  € 6095,00 
 Let op: I.v.m. het coronatijdperk moet de kascontrole  nog gebeuren door :   
 

Henk Rol en  Jo Franssen  (reserve Winand van Elstlande )        
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7. Ophalen contributie. 
             
8. De toekomst van De Bobbel 1576 
            Aangaan gesprek met de jongere leden 
            450 jr bestaan hoe verder er is een comité onder leiding van Harrie Alken 
            Jongeren uitnodigen bij de eerste volgende bestuursvergadering, om eventuele ervaring      
   op te doen. 

Familie dag plannen 
 
9.         Eventuele voorstellen van leden  over hoe verder 
            Als er suggesties zijn graag vermelden 
 
10. Wie heeft er B.H.V. Formulieren invullen voor te poetsen. 
            Formulieren volgen via de stichting!!! 
           
11.       Komende activiteiten als het zich toelaat. 
            27-03 Kienen 
            30-03 bestuursvergadering 
            10-04 /11-04 in te plannen activiteit 
            15-04 Ledenvergadering 
            15-05 Asperge avond 
            12-06 BBQ en kransomlegging  
            27-06 Zomertreffen 
            31-08 Bestuursvergadering 
            16-09 Ledenvergadering 
            18-09 / 19-09 in te plannen activiteit 
            09-10 Mosselavond 
            02-11 Bestuursvergadering 
            07-11 Wintertreffen 
            18-11 Ledenvergadering 
            11-12 Schaapeten en huldigen jubilarissen 
 
12.       Rondvraag en sluiting. 
            Beste mensen wij hopen dat we weer snel kunnen opstarten met de activiteiten en           
   bijeenkomsten. 
            Wij houden jullie via secretariaat op de hoogte 
 
Namens het bestuur, 
Ger Schuffelers 
Sjo. Habets. 


