
                                                                      

                                                                       Meerssen, 1 september 2022 
 

 

Lieve dames van het Vrouwengilde Meerssen, 

 

 

‘Wij vinden elkaar ...’  is ons motto dit jaar. Een open zin, die we met elkaar steeds 

opnieuw kunnen invullen tijdens tal van activiteiten en bijeenkomsten in het voorliggende 

verenigingsjaar 2022-2023.  Lees onze nieuwe lavendelblauwe folder en laat u verrassen 

door ons programma!  We hopen dat we het komende seizoen alles kunnen laten 

doorgaan, zonder coronaperikelen. 

 

Openingsavond maandag 19 september 

Onze eerste activiteit is de Algemene Ledenvergadering op 19 september a.s. Het bestuur 

is voornemens om u dan een voorstel tot statutenwijziging voor te leggen, een verplichte 

aanpassing vanwege nieuwe wetgeving (Wet beheer en toezicht rechtspersonen/WBTR).  

Tegelijk willen wij een voorstel voorleggen tot naamswijziging.  Het bestuur wil onze 

vereniging officieel de naam geven, die we al enige jaren informeel voeren: Vrouwengilde 

Meerssen. Na de opheffing van KVG- Limburg in 2021 zijn wij immers niet langer KVG, 

afdeling Meerssen. De instemming van de algemene ledenvergadering is hierbij 

noodzakelijk alvorens naar de notaris te kunnen gaan.  

 

Aftreden voorzitter; nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap 

Ook dit jaar nemen we tijdens de algemene ledenvergadering afscheid van bestuursleden, 

prijzen we ons gelukkig met vervolgbenoemingen en met nieuwe bestuursleden.  

Ik heb het vaak gezegd: besturen is teamsport, je doet het samen en ieder bestuurslid 

heeft haar eigen onmisbare rol daarin. Zo blijft onze vereniging stromen en zich 

vernieuwen. 

Na acht jaar, waarvan zeven als voorzitter, zitten mijn twee bestuurstermijnen erop en 

treed ik af als voorzitter. Ik heb mijn taak als voorzitter met veel plezier inhoud gegeven 

en ben dankbaar voor de vele positieve reacties die ik mocht ontvangen.   

Het bestuur is verheugd dat Mariann van den Bogaert zich kandidaat heeft gesteld voor het 

voorzitterschap en, met uw instemming, deel wil uitmaken van het bestuur. 

Nadere informatie over de komende bestuurswisseling kunt u lezen in de convocatie van 

september. 

 

Sociaal project  

Dit jaar is stichting ‘HersenStrijd’ uitgekozen als sociaal project. Hun fondsenwerving is ten 

bate van mensen met niet-aangeboren ernstig hersenletsel. Op woensdagavond 28 

september komen zij zich presenteren met een uitgebreide lezing over doel en 

werkzaamheden van ‘HersenStrijd’ (www.hersenstrijd.nl). Ook deze avond verwachten wij 

u in groten getale te zien. 

 

Contributie 

De jaarlijkse contributie voor het nieuwe seizoen is niet verhoogd en bedraagt € 30,00. 

Zoals gebruikelijk vragen wij ook een (vrijwillige) bijdrage van minimaal € 2,50 voor ons 

Sociaal project.  U kunt de contributie vóór 1 oktober overmaken op rekeningnummer NL85 

RABO 0132 6828 85 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Meerssen.  

 

Wij hebben zin in het nieuwe seizoen en verheugen ons op uw komst op maandag 19 

september a.s. of op een van de vele andere bijeenkomsten.  

Blijf ook altijd onze website www.vrouwengildemeerssen.nl volgen voor actuele informatie. 

 

Met een hartelijke groet, mede namens het bestuur,  

Nanny Notten-Vernooy, voorzitter 

http://www.hersenstrijd.nl/
http://www.vrouwengildemeerssen.nl/

