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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2019.
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris.
Aantal leden. We beginnen het jaar 2019 met 348 leden. In de loop van het
jaar overlijden 6 leden. Er bedanken 26 leden en er melden zich 14 nieuwe
leden aan. Op 31 december 2019 is het ledenaantal 330 een teruggang van
18 leden. Er zijn 10 volksdansers, 13 koersballers, 17 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 3 januari: De
Driekoningenviering. De koningen van 2019 waren Mevr. GiesbertzGolsteyn, mevr. Smeets-Schmitz en mevr Faesen. Alle koningen kregen een
surprise aangeboden.
Op 28 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 mevr. Mien Bongers-Slabbers, de tweede prijs was
voor Mia Scheeren-Laumen en de derde voor Bair Roubroeks. .
Er werden in totaal 22 contactdagen gehouden met vieringen op 3 januari Driekoningen, 28 februari
Vastelaovesmiddig, 14 maart Jaarvergadering, 25 april Paasviering, 9 mei moederdagviering, 20 juni
vaderdagviering, 28 november St. Nicolaasviering en 12 december de Kerstviering.
Jaarvergadering. Op 14 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 penningmeester Thei
Mooren het woord voor het financiëel jaaroverzicht. De penningmeester
las het jaar verslag voor, en deelde de vergadering mede dat we over 2018
een nadelig saldo hadden van ongeveer 5000 euro. Enkele zaken worden
door de penningmeester benoemd. Voor de viering van het 60 jarig
jubileum was vooraf een bedrag vrijgemaakt. Maar met name het kienen blijft een zorgenpost Hij/zij die
meer wou weten kon daarvoor terecht bij de penningmeester na de vergadering.
Nadat de secretaris en de penningmeester waren bedankt ging men verder met het verslag van de
kascontrole commissie.
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De kascontrole commissie bestond uit Thei Voorter, Jelle de Jonge en Peter van Neer. Thei Voorter deelde
de vergadering mede dat bij de kascontrole alles was goed bevonden. Hij vroeg de vergadering een
applaus voor de penningmeester. Vervolgens trad het langstzittende kascontrole lid in dit geval Jelle de
Jonge af. Er is nog geen opvolger
Bestuursverkiezing: Aftredende leden van bestuur volgens rooster waren:
De voorzitter Hein Hawinkels. De vergadering werd overgenomen door de secretaris Chrit Boonen,
waarna Hein Hawinkels bij acclamatie werd herkozen als voorzitter en de vergadering verder voorzat.
Verkiezing nieuwe bestuursleden:
Het bestuur droeg unaniem aan de vergadering voor ter verkiezing als penningmeester Michel van
Cruchten. Michel werd vervolgens bij acclamatie met algemene stemmen gekozen tot nieuwe
penningmeester.
Aftreden “oude” penningmeester Thei Mooren.
Hein bedankte Thei Mooren voor de zestien jaar dat hij penningmeester is
geweest. Het bestuur van de vereniging droeg Thei Mooren unaniem voor als
Ere Lid van de vereniging. Vervolgens werd de voordracht bij acclamatie
bekrachtigd, en kreeg Thei een fles drank aangeboden en ontving hij de
oorkonde behorend bij het Ere lidmaatschap.
In de rondvraag niets ter tafel komend sloot de voorzitter de vergadering met
de christelijke groet.
St. Jozefviering.
Op 23 maart hielden we de St. Jozefviering. Om 14.00 uur was er een H. Mis
in het patronaat opgedragen door pastoor Bert Mom. Het was een leuk
feest met goede artiesten. Het eten verzorgt door de firma Vergossen, dat
aan twee kanten stond opgesteld was uitstekend. Omdat Jopie niet echt uit
de verf kwam moeten we een volgende keer misschien minder artiesten
nemen. De bonnen verkoop en het opruimen van de locatie moeten beter
geregeld worden.
Het hele feest is prima verlopen.

Koersballen.
De koersbal competitie 2018/2019 werd gewonnen door onze vereniging, we werden kampioen. Ook het
afgelopen jaar is er geen koppel toernooi bij Böhmerwald op Koningsbosch geweest.
Pick-Nick op 3 juli in Stevensweert.
Het was een leuke pick-nick in Stevensweert met een record aantal
deelnemers. Er hebben 94 personen deelgenomen. Het aantal deelnemers
had ongetwijfeld te maken met de prijs van 5 euro.
Waar krijg je immers voor 5 euro koffie met gebak, een broodje kroket, een
middag midget golven en gratis busvervoer.

Fietsen in de vakantie.
De fietsclub heeft net als in 2018 elke week kunnen fietsen. Men fietste met gemiddeld 16 personen. De
laatste fietsdag ging ook dit jaar traditiegetrouw naar Heppeneert voor een pan spek met eieren.
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Nieuwe website.
Begin oktober is onze nieuwe website gelanceerd. De nieuwe
website is te bekijken onder de naam
www.seniorenverenigingstjozefpey.nl Met de lancering van de
nieuwe site is de oude site www.peyonline.nl geblokkeerd. De nieuwe site is een ontwerp van Chrit
Boonen die tevens tekende voor de teksten en foto’s. De site werd vervaardigd en wordt up to day
gehouden door Ger Vergoossen (beter bekend als de schoonzoon van Leny Kirkels). Op 31 december
hadden er al 2100 bezoekers naar de site gekeken.

Koepel.
De koepel stond dit jaar in het teken van wat algemene zaken o.a. privacy
wetgeving en AVG verkaringen.
Spellenmiddag van de koepel op 9 oktober in Dieteren.
Op 9 oktober was de spellenmiddag in Dieteren. Aanvankelijk was het totale
aantal van 40 deelnemers niet erg bemoedigend. Uit Pey waren er slechts 12
deelnemers. Achteraf moet gezegd worden dat we een gezellige en zeer
geslaagde middag hadden. Zeker voor herhaling vatbaar.
Privacy en machtigings gebeuren.
Begin oktober hebben we een nieuw formulier voor privacy verklaringen en
machtigingen geïntroduceerd. Dit formulier is een ontwerp van Chrit Boonen. In
november konden we de formulieren aan alle leden aanreiken voor
ondertekening. Begin december kon de vlag in top, alle formulieren waren
getekend en konden we een project waar enorm veel uren in zijn gaan zitten
afsluiten.
Reizen.
Voorjaarsreis op22 mei.
De voorjaarsreis ging naar Gouda . De reis is echter niet doorgegaan wegens te geringe deelname.
Najaarsreis Najaarsreis op woensdag 18 september naar Andernach
Het was een hele mooie reis naar Andernach in Duitsland. We hadden geweldig weer, de bus en de chauffeur
waren prima. Er waren 43 deelnemers. Het diner in restaurant Bergzicht in Vijlen was uitstekend.

Bezoek kerstmarkt te Duisburg op 11 december.
Ook dit jaar reisden we samen met de Isidorus put. Er is iets mis gegaan met de inschrijving. Normaal gesproken
hebben we te weinig deelnemers en nu hadden we er warempel drie te veel. Uiteindelijk is het probleem opgelost

St. Nicolaasfeest op 28 november.
Ook dit jaar was de Sint weer aanwezig met zijn Zwarte Piet. Er was een
loterij en na afloop kreeg iedereen het gebruikelijke cadeau, ook dit jaar
ingepakt door het gezamenlijke bestuur met aanhang, Hein Hawinkels
nam de Sinterklaas taken voor zijn rekening en Mariëlle Moors was zoals
gebruikelijk de Zwarte Piet en heeft verder de hele middag
meegeholpen.
De leden die niet aanwezig waren kregen het cadeau aan huis bezorgd
door de wijkleiders. Het bestuur ontving verschillende complimenten
over de inhoud van de “toet”. Chapeau dus voor de samenstellers in dit geval Leny Sanders en Michel van
Cruchten.
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Kerstviering en een avond met Pejjerlandj op 12 december.
De kerstviering welke dit jaar in het teken stond van afscheid nemen
van het patronaat is goed verlopen. Het
bestuur had de tafels versierd en de kerststal
wat meer in het oog gezet. Er was dit jaar extra
aandacht besteed aan de kerstversiering, dit
omdat s’avonds ook dit jaar de foto
voorstelling met Pejjerlandj gehouden werd.
Ook dit jaar werd de avond met Pejjerlandj
weer een groot succes met ongeveer 140 bezoekers.
Op 27 december heeft het hele bestuur geholpen met de verhuizing naar het MFC
aan de Houtstraat.
Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd verenigingsjaar 2019.

Chrit Boonen secretaris.
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