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Nieuwsbrief  No. 9 
september 2021 

Beste Kbo leden. 

 
Van de voorzitter.  

. 
Wim Hendrikx 

Vorige keer hebt U in de nieuwsbrief het voorstel van het bestuur kunnen lezen hoe wij onze 

jaarvergadering wilden doen. Er heeft niemand gereageerd dus we kunnen aannemen dat alle leden 

in kunnen stemmen met deze gang van zaken. Dat betekent dat Wil van Nijnatten en Corry Chantrel 

voor 3 jaren zijn herkozen. Wij feliciteren hen daarmee. De overige zaken die ook in de 

jaarvergadering moeten worden geregeld, zoals de financiën en de gang van zaken over 2020 zullen 

we tegelijk met die van 2021 verantwoorden in de jaarvergadering begin 2022. Wij bedanken onze 

leden voor het vertrouwen dat wij uit deze gang van zaken afleiden. 

 

Activiteiten weer van start 

In het gemeenschapshuis zijn enkele activiteiten weer gestart 

De activiteitenleiders zijn geïnformeerd over de inhoud van het protocol. Het protocol is gemaakt 

n.a.v. een mail van de gemeente Breda waarin staat hoe het bestuur van het gemeenschapshuis 
moeten handelen om de 1,5 m te mogen laten vallen. Alle activiteitenleiders zijn akkoord gegaan met 

de inhoud van dit protocol. Dit protocol geldt voor alle gebruikers van het gemeenschapshuis. De 

inhoud van dit protocol vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief. 

 
De leden van KBO biljart zijn op 25 augustus als eerste van start gegaan. 

De accordeonisten zijn met hun repetities op 27 augustus begonnen. 

Verder volgens de agenda van het gemeenschapshuis: 

3 september de koersbal en smartlappenkoor Liesleut.  

7 september de gym als er in slagen on een nieuwe man/vrouw te vinden  om bejaardengym te  
geven. 

9 september start de bridge weer. 

De activiteitenleiders zullen u op tijd informeren. 

Het protocol is op de achterzijde van de nieuwsbrief te vinden. Zorg dat u de corona app op uw 
telefoon hebt staan of het vaccinatiebewijs bij u hebt. Bent u niet gevaccineerd dan moet u een PCR 

testbewijs bij uw hebben die aangeeft dat u negatief getest bent. 

 

Fietsen op 8 september 
In September kan het ook nog mooi weer zijn, dus hebben wij nog een fietstochtje uitgezet. We 
vertrekken op 8 september om 13.00 bij het Gemeenschapshuis. Wil je mee wil Fietsen bel dan 

even naar Willie Verhoeven Tel 0630974632. Drinken voor onderweg zelf mee nemen. 

We stoppen twee keer voor wat te drinken koffie of fris, maar niet eten. 
Als je het weer niet vertrouwd, kan je naar Willie Verhoeven bellen. 
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Gewijzigd protocol (26 juni 2021): 
Er wordt altijd een presentielijst opgesteld met: naam vereniging, datum en aanvangstijd, namen van 
alle deelnemers met hun telefoonnummers. Deze lijst wordt afgegeven bij de bar! 
 
De basisregels: 

 Als je verkouden bent of koorts hebt blijf je thuis! 

 Iedereen desinfecteert de handen bij binnenkomst (desinfectiegel is aanwezig). 

 Het gemeenschapshuis zal zorgen dat er voldoende ventilatie van frisse buitenlucht in de ruimtes 
komt. 

 Iedereen respecteert de looprichtingen (zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer). 

 Toiletten mogen maar door één persoon tegelijk worden bezocht en worden altijd schoon 
achtergelaten. Handen wassen is verplicht. 

 Alle RIVM richtlijnen worden nageleefd. 
 
Gewijzigde regelgeving: 
 
Tussen  personeel en bezoekers, maar ook tussen bezoekers onderling, wordt 1,5 meter afstand bewaard 
behalve als alle deelnemers: 
 

o Via de Corona Check App (of het papieren bewijs) kunnen aantonen dat zij tweemaal zijn 
gevaccineerd. 

o Of via de Corona Check App een negatieve testuitslag kunnen laten zien, die niet ouder is 
dan 24 uur. 

o Of via de Corona Check App een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud kunnen 
tonen. 

o Een papier vaccinatiebewijs verstrekt door het Rijk mag natuurlijk ook. 
 
Het naleven van de regels wordt door de vereniging zelf bewaakt. De leden worden door de vereniging 
zelf aangesproken bij niet juist handelen en eventueel naar huis gestuurd. 
 

 Er wordt alleen met de pin betaald. 

 Bij verandering van de regels door de Overheid kan dit protocol weer worden aangepast. 
 

 
 

Bestuur Kbo Liesbos 
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