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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2016. 

 
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris. 
 
Aantal leden. We beginnen het jaar 2016 met 412 leden. In de loop van het jaar 
overlijden 19 leden. Er bedanken 12 leden en er melden zich 9 nieuwe leden aan. Op 
31 december 2016 is het ledenaantal 390 een teruggang van 22 leden. Er zijn 15 
volksdansers, 20 koersballers, 16 gymnastiekdeelnemers en 6 kaarters. 
Bestuursleden. Het aantal bestuursleden was aan het einde van het verslagjaar 12.  
 
 
Contactdagen. 
Het jaar begint met de eerste contactdag op 14 januari: De Driekoningenviering. De koningen van 2016 

waren mevr.Jes Lucas, mevr. Riny Geurts-Stoffels en mevr. Ria Jansen. Alle koningen 
kregen een surprise aangeboden. 
Op 28 januari vond de Vastelaovesmiddig plaats, ook dit jaar waren er prijzen voor de 
mooist verklede aanwezigen. Er waren dit jaar vijf prijzen voor de mooist verkleden; 
twee meer dan andere jaren  De eerste prijs ging naar  mevr. Berkx, de tweede prijs was 
voor John Gerards de derde voor Fien Mestrom de vierde voor Zus Peeters en Hil Ritzen 
werd vijfde. 
Er werden in totaal 22 contactdagen gehouden met vieringen op 14 januari 
Driekoningen, 28 januari Vastelaovesmiddig, 19 maart St. Jozefviering, 10 maart 

Jaarvergadering, 24 maart Paasviering, 12 mei moederdagviering, 9 juni vaderdagviering, 1 december St. 
Nicolaasviering en 15 december de Kerstviering 
 
Jaarvergadering. 
Op 10 maart vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter opende de vergadering met de Christelijke 
groet,     waarna de secretaris het jaarverslag over 2015 voorlas. Hierna kreeg de penningmeester Thei 
Mooren het  woord voor het financiëel jaaroverzicht. Nadat de secretaris en penningmeester bedankt 
waren gaf de voorzitter het woord aan de voorzitter van de kascontrolecommissie dhr van Neer. Deze 
deelde de vergadering mede dat bij de kascontrole alles in orde was bevonden met dank aan de 
penningmeester. Dhr van Neer was aftredend als kascontrole lid. Dhr Math Tillie zal hem opvolgen. 
Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster waren Harie Graus, Leny 
Kirkels en Chrit Boonen. Annelies Heythuysen werd voorgedragen als 
nieuw bestuurslid. Allen werden bij acclamatie her- en gekozen.  
In zijn slotwoord dankte de voorzitter Sjaak Stienen die zijn functies als 
bestuurslid en busbegeleider tijdens de contactdagen, onlangs heeft 
beëindigd. Annelies Heythuysen neemt de werkzaamheden als 
busbegeleider over. Sjaak krijgt, voor zijn inzet in de vereniging, een 
cadeaubon aangeboden. 
Het voorstel om de prijs van het busvervoer bij contactdagen te verhogen naar 2 euro wordt met algemene 
stemmen aangenomen.  
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Er waren 93 leden aanwezig op de jaarvergadering. In de rondvraag niets ter tafel komend sloot de 
voorzitter met de christelijke groet. 
 
 
St. Jozefviering. 
Op 19 maart hielden we de  St. Jozefviering. Om 14.00 uur was er een H. Mis opgedragen door pastoor Bert 

Mom. Hein Hawinkels assisteerde bij de lezingen en Bèr en Harie verzorgden 
ook dit jaar weer de collecte. Na afloop was er een diner in het patronaat 
verzorgd door de firma Vergossen uit Koningsbosch. Dj Jopie zorgde voor de 
muziek. Het eten is goed bevallen. Verder was het een waardig feest met 
goede artiesten.  
 
Picknick op 18 juni. 

De picknick die dit jaar gehouden zou worden in het restaurant van Pergamijn is wegens te geringe 
deelname niet doorgegaan.  
 

Koersballen. 

De koersbal competitie 2015/2016 werd gewonnen door de vereniging uit Echt. Onze vereniging behaalde 

de tweede plaats. 

Bij het koppel toernooi bij Böhmerwald op Koningsbosch op 22 juni behaalden Graad Beckers en Graad 

Beunen een tweede plaats. Bij het individueel koersbaltoernooi in oktober werd Lei Reinders eerste. 

 
Fietsen in de vakantie. 
Al verschillende jaren wordt in de vakantietijd (de maanden juli en augustus) samen gefietst op de 

maandagavond. Het fietsen in de vakantie is afgelopen jaar goed verlopen. 
Elke maandagavond is er gefietst. Gemiddeld waren er 17 á 18 deelnemers, 
het maximum was 24 deelnemers. 
 
Koepel. 
Mede naar aanleiding van het rapport “Is er nog toekomst voor de 
seniorenvereniging” heeft de koepel van seniorenverenigingen in de 

gemeente Echt-Susteren, aandacht besteed aan de problemen bij het werven van bestuursleden. Men 
heeft gekeken hoe de verschillende verenigingen deze problemen oplossen. Gebleken is dat de problemen 
overal nagenoeg hetzelfde zijn en nagenoeg op dezelfde manier worden opgelost. Alleen in Echt schijnen 
er behoorlijke bestuursproblemen te zijn.  
Er is een schrijven ”Toelichting werving nieuwe bestuursleden” gemaakt. 
 
Spellenmiddag van de koepel op 12 oktober. 
Aan de spellenmiddag op 12 oktober bij Böhmerwald is door 67 mensen 
deelgenomen. Men mag concluderen dat de opkomst tegenviel. Alles loopt 
nou eenmaal terug vindt men. De oorzaak is moeilijk aan te geven. Misschien 
is het bereiken van de afgelegen zaal een oorzaak. 
 
Reizen. 
Voorjaarsreis naar Rotterdam. 
Het was een mooië reis waar 62 mensen aan deelnamen.De rondvaart was mooi maar het weer was slecht. 
Het heeft veel geregend maar men bleef droog. In de haven was weinig bedrijvigheid. De overdekte markt 
was groot maar bestond voor 90 procent uit eten en drinken. Het jubileum eten in Soerendonk was 
geweldig. Om 8.30 uur waren we terug in Pey. 
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Najaarsreis langs de Moezel op 14 september. Het was een mooie reis bij 
heet weer. Door files duurde de heenreis 3,5 uur. In de bus was de koeling 
stuk. Omdat de chauffeur in de bus rookt is besloten om de volgende keer te 
kijken voor een andere onderneming. Het eten bij het diner s’avonds was niet 
volgens afspraak, het eten op de boot was lekker en goed verzorgd. Aan de 
reis werd door 50 personen deelgenomen.   
 

Bezoek kerstmarkt te Duisburg op 7 december. 
Het was een mooië reis met 56 deelnemers. De reis ging samen met leden van de Isidorus put We hadden 
een prima bus en iedereen was tevreden. We hadden een accident, een deelneemster brak een arm. 
 
St. Nicolaasfeest op 1 december. 
Ook dit jaar was de Sint weer aanwezig met zijn Zwarte Piet. Er was een 
loterij en na afloop kreeg iedereen  de gebruikelijke “toet”, Ook dit jaar 
ingepakt door het gezamenlijke bestuur, 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.  
 
Kerstviering op 15 december. 

De kerstviering is goed verlopen. Truus Waaiën droeg een kerstgedicht voor en 
Chrit Boonen zorgde voor sfeervolle lichtbeelden en kerstmuziek. De roomboter 
voor op het kerstbrood was dit jaar goed smeerbaar.  
 
Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd 
verenigingsjaar 2016. 
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