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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2018. 

 
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris. 

 
Aantal leden. We beginnen het jaar 2018 met 370 leden. In de loop van 
het jaar overlijden 7 leden. Er bedanken 19 leden en er melden zich 19 
nieuwe leden aan. Op 31 december 2018 is het ledenaantal 363 een 
teruggang van 7 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 4 januari: De 

Driekoningenviering. De koningen van 2018 waren Mevr. Annie 

Schroeder, mevr. Van de Loo, mevr Van Neer-Brouwers. Alle koningen 

kregen een surprise aangeboden. 

Op 1 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. mevr. Bongers, 

de tweede prijs was voor Zus Peeters en de derde voor mevr. Nijsen . 

Er werden in totaal 22 contactdagen gehouden met vieringen op 4 januari Driekoningen, 1 februari 
Vastelaovesmiddig, 1 maart Jaarvergadering, 29 maart Paasviering, 17 mei moederdagviering, 14 juni 
vaderdagviering, 29 november St. Nicolaasviering en 13 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 2017 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 2017 een 

nadelig saldo hadden van ongeveer 2000 euro. Enkele zaken werden 

door de penningmeester benoemd. Hij/zij die meer wilde 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.  

De kascontrole commissie bestond uit René Rutten, Jelle de Jonge en 

Harie Graus. René Rutten deelde de vergadering mede dat bij de 
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kascontrole alles was goed bevonden. Hij vroeg de vergadering een applaus voor de penningmeester. 

Vervolgens trad het langstzittende kascontrole lid in dit geval René Rutten af. Zijn plaats zal wordt 

ingenomen door Thei Voorter. 

Bestuursverkiezing: Aftredende leden van bestuur volgens rooster waren: 

Thei Mooren en Piet van Wegberg. Beiden waren herkiesbaar er waren geen tegenkandidaten. De 

voorzitter vroeg of er schriftelijk gestemd moest worden. Alle bestuursleden werden bij acclamatie 

herkozen. 

Verkiezing nieuwe voorzitter. 

Het bestuur droeg unaniem aan de vergadering voor ter verkiezing of 

benoeming de huidige vice voorzitter Hein Hawinkels. Hein had in het 

bestuur laten weten dat hij deze functie op zich wou nemen.  Hein 

werd bij acclamatie met algemene stemmen gekozen tot nieuwe 

voorzitter en nam vervolgens de vergadering over. 

Aftreden “oude” voorzitter. 

Hein bedankte Thei Hermans en zei hier verder op terug te komen 

tijdens de Sint Jozefviering op 17 maart. 

Thei Hermans bedankte de vergadering voor de vele jaren dat hij voorzitter mocht zijn. 
Contributie Er werd besloten om de contributie per 1 januari 2019 te verhogen naar 15 euro. 

 

In de rondvraag niets ter tafel komend sloot de voorzitter de vergadering met de christelijke groet. 

 
St. Jozefviering. 

Op 17 maart hielden we de  St. Jozefviering. Om 12.00 uur was er een H. 
Mis in het patronaat opgedragen door pastoor Bert Mom. Na de H. Mis 
werd er soep en een belegd broodje geserveerd. 
Het was een geweldig feest waaraan 160 mensen hebben deelgenomen. 

De H. Mis in het patronaat is goed bevallen en voor herhaling vatbaar. 

Het eten verzorgd door de fa Vergossen was uitstekend en we hadden 

prima artiesten. Aan het slot werd er op gepaste wijze afscheid genomen 

van onze oud voorzitter Thei Hermans. Voor deze gelegenheid had Joop 

Kormelink een film gemaakt. Het hele feest is prima verlopen. 

  
 

Koersballen. 

De koersbal competitie 2017/2018 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.  

 

Pick-Nick op 4 juli in kasteel Montfort.  
Het was een leuke pick-nick in het kasteel in Montfort, maar het was te 

warm. Door de temperatuur namen maar weinig mensen deel aan de 

rondgang met de gids. Voor mensen met een rollator was het terras 

slecht bereikbaar maar deze mensen zijn op een leuke manier onder 

opgevangen en verzorgd. 
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Fietsen in de vakantie. 
De fietsclub heeft elke week kunnen fietsen. Men fietste met gemiddeld 16 personen. De laatste fietsdag 

ging traditiegetrouw naar Heppeneert voor een pan spek met eieren. 

 
Koepel. 
De koepel stond dit jaar in het teken van de privacy wetgeving. Op 24 oktober om 10 uur kregen we in de 
fanfarezaal hulp en uitleg van Louis Koppen i.v.m. de privacy wetgeving. Samen maakten we een begin 
met het invullen van de benodigde papieren. Op het einde werden de 
formulieren doorgestuurd en ontvingen we onze eerste AVG verklaring. 

Spellenmiddag van de koepel op 24 oktober. 
24 oktober was de spellenmiddag van de koepel in het bruin café in Echt. 
Het was er gezellig druk met 90 deelnemers. Van onze vereniging waren 
er 13 deelnemers. 

 
Reizen. 
Voorjaarsreis op 23 mei naar Keulen. 
De voorjaarsreis naar Keulen is afgelast in verband met een te geringe deelname. Misschien was Keulen 

te dicht bij huis of komt de geringe deelname door het bezoek aan de kerstmarkt in Keulen in december.         

Najaarsreis Doesburg. 

Het was een heel gezellige reis met genoeg vrije tijd. De afstand was niet te ver. We hadden heel goed 

weer en er stond een heel goede visboer. In het mosterd museum hadden we  een leuke gids en er werd 

heel wat mosterd gekocht. Het eten bij Geraads in Gratum was prima.  

Jubileumreis naar Goslar op 10 september. 

Op 10 september namen 28 leden deel aan de jubileumreis naar Goslar. 

Het was een leuk gezelschap. Men had geweldig weer, het eten en het 

hotel waren prima. We kunnen terugkijken op een mooie vakantie met 

prima excursies. 

Bezoek kerstmarkt te Essen op 12 december. 
Dit jaar bezochten we de kerstmarkt in Essen. We deden dit samen met de Isidorusput. Er waren 
ongeveer 55 deelnemers. 

 
St. Nicolaasfeest op 29 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, 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.  
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Kerstviering en een avond met Pejjerlandj op 13 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. Er was 
dit jaar extra aandacht besteed aan de kerstversiering, dit omdat s’avonds 
de foto voorstelling met Pejjerlandj gehouden werd. Deze jubileumavond 
met Pejjerlandj werd een groot succes met ongeveer 160 bezoekers.  
Op 14 december kreeg het patronaat een grote poetsbeurt uitgevoerd door 
het gehele bestuur.    
 

Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd verenigingsjaar 2018. 
 
 
                                                                                                     Chrit Boonen secretaris.  
 
 

 

 

  

 

 


