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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2017. 

 
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris. 
 
Aantal leden. We beginnen het jaar 2017 met 387 leden. In de loop van 
het jaar overlijden 10 leden. Er bedanken 12 leden en er melden zich 9 
nieuwe leden aan. Op 31 december 2017 is het ledenaantal 374 een 
teruggang van 16 leden. Er zijn 13 volksdansers, 18 koersballers, 18 
gymnastiekdeelnemers en 5 kaarters. 
Bestuursleden. Het aantal bestuursleden was aan het einde van het 
verslagjaar 12.  

 
Contactdagen. 
Het jaar begint met de eerste contactdag op 5 januari: De Driekoningenviering. 
De koningen van 2017 waren Thei Mooren, Hein Hawinkels en Math Tillie. Alle 
koningen kregen een surprise aangeboden. 
Op 16 februari 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. 
Zus Peters, de tweede prijs was voor Annie van Wegberg, de derde voor 
Annelies Heythuysen de vierde voor Thei Voorter en John Gerards werd vijfde. 
Er werden in totaal 23 contactdagen gehouden met vieringen op 5 januari 
Driekoningen, 16 februari Vastelaovesmiddig, 2 maart Jaarvergadering, 6 april 
Paasviering, 18 mei moederdagviering, 15 juni vaderdagviering, 23 november St. 
Nicolaasviering en 21 december de Kerstviering 

 
Jaarvergadering. Op 2 maart vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter opende de vergadering met de 
Christelijke groet,     waarna de secretaris het jaarverslag over 2016 voorlas. Hierna kreeg de 
penningmeester Thei Mooren het  woord voor het financiëel jaaroverzicht. Hij deelt de vergadering mede 
dat we over 2016 een nadelig saldo hebben van ongeveer 350 euro. Nadat de secretaris en 
penningmeester bedankt waren gaf de voorzitter het woord aan de voorzitter van de 
kascontrolecommissie dhr Rutten. Het langstzittende kascontrole lid was dhr Jansen welke is overleden. De 
kascontrole commissie bestaat daarom uit René Rutten, Jelle de Jonge en Harie Graus. René Rutten deelt 
de vergadering mede dat bij de kascontrole alles is goed bevonden. Hij vraagt de vergadering een applaus 
voor de penningmeester. 
 
 
 
 

Seniorensociëteit ‘St Jozef’ Pey 



Seniorensociëteit “St Jozef” Pey 

 

 
 
 
Bestuursverkiezing: Aftredende leden van bestuur volgens rooster waren: Leny Sanders, Bèr Roubroeks en 
Herman Theuniszen. De voorzitter vroeg of er schriftelijk gestemd moest worden. Alle bestuursleden 
werden bij acclamatie gekozen. 
Nieuwe bestuursleden. Thei Voorter had zich opgegeven als nieuw 
bestuurslid, ook Thei werd bij acclamatie gekozen. Al vele jaren is de 
afspraak dat iemand tussentijds bij het bestuur kan komen, hij/zij 
wordt dan op een aparte vergadering of bij de jaarvergadering 
kandidaat gesteld. De voorzitter vraagt of de vergadering nog altijd 
akkoord is met deze aanvulling op de bestuursverkiezing. De 
vergadering is hiermee akkoord. 
Contributie. Er werd besloten om de contributie voor 2017 te laten 
staan op 12 euro. In de rondvraag stelde mevrouw Doemges voor om de vlaai bij de koffie te vervangen 
door een koekje. Waarschijnlijk is het tekort op de balans dan weggewerkt. De vergadering wilde echter 
zover niet gaan. Verder niets ter tafel komend sluit de voorzitter de vergadering met de christelijke groet. 
 
St. Jozefviering. 
Op 18 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 
was goed. Men had alle lof over de organisatie van het Sint Jozeffeest 
2017. Het feest werd alleen door te weinig leden bezocht. Verder was 
het een waardig feest met goede artiesten.  
 
Koersballen. 

De koersbal competitie 2016/2017 werd gewonnen door de vereniging van de Slek. Onze vereniging 

behaalde de tweede plaats. Er is het afgelopen jaar geen koppel toernooi bij Böhmerwald op Koningsbosch 

geweest Ook in 2018 zal er geen koppel toernooi zijn. 

 

Pick-Nick op 5 juli in Stevensweert.  
De pick-Nick in Stevensweert was geslaagd, er waren meer dan 55 
deelnemers en we hadden super weer. Een volgend jaar moeten de 
snacks anders worden geregeld. Er wordt voorgesteld om over te 
stappen op een broodje kroket. 
 
Fietsen in de vakantie. 
Men heeft acht van de negen keer kunnen fietsen met gemiddeld 14 
man. Op maandagavond is echter veel gesloten, voorgesteld wordt om 
volgend jaar een andere dag te gaan fietsen. Het was heel gezellig en 

men heeft gemiddeld 30km gefietst. 

 
Koepel. 
Thei Hermans is afgetreden als voorzitter van de koepel. Zijn werkzaamheden worden voorlopig 
waargenomen door Louis Koppen. 
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De financiële situatie van de koepel laat een klein tekort zien  welke voornamelijk is veroorzaakt door het 
zwembad. De bijdrage voor 2018 blijft daarom onveranderd. 
Menswel gaat zich bezighouden met ouderen advisering, elke kern krijgt hiervan bericht en komt aan de 
beurt. Stichting LES (Leefbaar Echt Susteren) houdt zich o.a. bezig met het project “Wensauto” dat miv 1-7-
2017 operationeel wordt. Senioren kunnen daarvan gebruik maken als ze vervoer nodig hebben voor 

allerlei verplaatsing als minder validen binnen Echt. De kosten 
bedragen ongeveer 1,50 euro voor de enkele reis. 
Per 1 januari 2018 wordt de contributie voor activiteiten MBVO  
gelijk berekend voor de Susterense kant als voor de Echter kant. 
Voor activiteiten met docent wordt de contributie 2 euro per les 
per persoon. Voor activiteiten zonder docent wordt de contributie 1 
euro per les per persoon. 
 

 
Spellenmiddag van de koepel op 12 oktober. 
We hadden 12 personen opgegeven voor de spellenmiddag op 25 oktober in 
Roosteren. De spellenmiddag was erg slap bezet. Van de Slek waren er b.v. 
maar 2 man. Het was wel gezellig. 

 

 
Reizen. 
Voorjaarsreis op 24 mei naar de Ardennen. 
Het was een leuke goed georganiseerde reis. Het weer en het eten in Vijlen waren prima. We hebben veel 

gezien. De chocolade in de chocoladefabriek was heerlijk maar erg duur 
(het was handwerk). Iedereen was na afloop zeer tevreden. 
Najaarsreis naar Zutphen op 6 september. De najaarsreis naar Zutphen 
was een grote ellende. In Zutphen waren werkzaamheden en 
omleidingen. De boot en de trein hebben een half uur staan wachten. In 
Apeldoorn waren veel trappen en tijdens de terugreis was er een file van 
een half uur. Het eten bij Geraards in Grathem was voortreffelijk. Een 
volgende keer maken we niet meer zo’n verre reizen. 
 

Bezoek kerstmarkt te Keulen op 14 december. 
Het was een mooië reis met 37 deelnemers. Het regende bij vertrek maar in Keulen was het droog. Na 
afloop was iedereen tevreden 
 
St. Nicolaasfeest op 23 november. 
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. Het uitreiken van 
de toet verdiende geen schoonheidsprijs en moet opnieuw bekeken worden. 
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Kerstviering op 15 december. 
 

De kerstviering is goed verlopen.Het bestuur had de tafels versierd en Bèr 
Roubroeks had gezorgd dat de kerststal wat meer in het oog stond. Truus 
Waaiën droeg een kerstgedicht voor. In plaats van kerstbrood had Leny 
Sanders  dit jaar voor een wafel bij de koffie gezorgd.. 
 
Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd 
verenigingsjaar 2017. 
 

 
                                                                                                     Chrit Boonen secretaris.  
 
 

 

 

  

 

 


