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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2020.
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris.
Aantal leden. We beginnen het jaar 2020 met 330 leden. In de loop van het
jaar overlijden 9 leden. Er bedanken 7 leden en er melden zich 9 nieuwe
leden aan. Op 31 december 2020 is het ledenaantal 324 een teruggang van
6 leden. Er zijn geen volksdansers meer, 13 koersballers, 12
gymnastiekdeelnemers en 5 kaarters.
Bestuursleden. Het aantal bestuursleden was aan het einde van het
verslagjaar 10.
Contactdagen.
Het jaar begint met de eerste contactdag op 16 januari: De
Driekoningenviering. De koningen van 2020 waren Mevr. Mevr VergoossenTissen, Mevr. Kraft-v.d. Loo en Mevr De Witte-Huntjes. Alle koningen
kregen een surprise aangeboden.

Op 13 februari vond de Vastelaovesmiddig plaats, ook dit jaar waren er
prijzen voor de mooist verklede aanwezigen. Er waren dit jaar drie prijzen voor de mooist verkleden. De
eerste prijs ging naar Annelies Heythuysen, de tweede prijs was voor Cor Vergoossen en de derde voor
Bertha Peters.
Op 12 maart werd de laatste contactdag gehouden voorafgegaan door de jaarvergadering. Na 12maart
werden alle activiteiten stilgelegd in verband met de uitbraak van de corona pandemie.
Jaarvergadering. Op 12 maart vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter opende de vergadering met
de Christelijke groet, waarna de secretaris het jaarverslag over 2018 voorlas. Hierna kreeg de penningmee
ster Michel van Cruchten het woord voor het financiëel jaaroverzicht.
Jaarverslag van de penningmeester over 2019.
Michel van Cruchten geeft een toelichting op het financieel jaarverslag Het
eindresultaat valt op zich nog wel mee maar Michel waarschuwt om het
komende jaar goed op de kleintjes te passen. Het eindresultaat van 2019
wordt namelijk gecamoufleerd door een aantal meevallers welke er in
2020 echt niet zullen zijn.
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Nadat de secretaris en de penningmeester zijn bedankt gaat men verder met het verslag van de
kascontrole commissie.
Verslag kascontrole commissie.
De kascontrole commissie bestaat uit Thei Voorter en Peter van Neer. Thei Voorter deelt de vergadering
mede dat bij de kascontrole alles is goed bevonden. Hij vraagt de vergadering een applaus voor de
penningmeester.
Het langstzittende kascontrolelid in dit geval Peter van Neer treedt af. Nieuwe leden zijn Jelle de Jonge en
Harie Graus.
Bestuursverkiezing.
Aftredende leden van bestuur volgens rooster zijn:
Jan Jeurissen. De voorzitter vraagt of er schriftelijk gestemd moet worden. Jan Jeurissen wordt bij
acclamatie herkozen
Nieuwe bestuursleden.
Er zijn geen nieuwe bestuursleden.
Al vele jaren is de afspraak dat als iemand tussentijds bij het bestuur wil komen dat kan, hij/zij wordt dan
op een aparte vergadering of bij de jaarvergadering kandidaat gesteld.
Rondvraag.
Tijdens de rondvraag gaat het gerucht rond dat de regering in verband met het
corona virus het verenigingsleven plat gaat leggen. Op het einde van de contactdag
blijkt dit inderdaad het geval te zijn en wordt besloten om de St. Jozefviering en de
komende twee contactdagen voorlopig af te blazen.
Uiteindelijk zal blijken dat 12 maart de laatste contactdag van 2020 is geweest.
Verdere activiteiten in 2020.
Begin juni besluit het dagelijks bestuur om alle leden een doos bon-bons cadeau te doen ter compensatie
van alle corona ellende. De bon-bons worden door wijkleiders bij alle leden bezorgd.
Fietsen in de vakantie.
In de bestuursvergadering van 11 juni wordt besloten om het fietsen tijdens de vakantie doorgang te
laten vinden. Men fietste gemiddeld met 20 tot 25 deelnemers per keer. Een nadeel was dat veel
terrassen gesloten waren i.v.m. corona.
Sint Nikolaassurprise.
Omdat het door corona maatregelen praktisch onmogelijk was om de gebruikelijke “toet” samen te
stellen werd besloten om alle leden in december een banket letter cadeau te doen. De banketletters
werden voor St. Nikolaas bij alle leden thuis bezorgd.
Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten bewogen verenigingsjaar 2020.
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