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tel: 0651 332 882
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*
Agenda
Woensdag

3 oktober

Donderdag 11 oktober
Donderdag 25 oktober
Vrijdag
26 oktober

KVG-Koffiemorgen *!
Algemene Leden Vergadering
Lezing ‘Vrouwen Vooruit!’
Jubileum-excursie Voorlinden en Het Binnenhof
Film

*
Woensdag 3 oktober
*! Van 10.30 tot 11.30 KVG-Koffiemorgen – in ’t Paradies’
Inschrijven voor de filmmiddag.
14.00 uur Algemene Leden Vergadering - in het Ontmoetingscentrum – Minderbroederssingel 15f
Agendapunten: zie laatste pagina van dit convocaat

*
Donderdag 11 oktober
Locatie: ’t Paradies – 14.00 uur. Lezing door kunsthistoricus dhr. Bart Jan de Graaf
Er was zo veel te vertellen, dat zijn verhaal van 7 maart nog lang niet uit was.
Tweede deel van de lezing n.a.v. en over de honderdjarige geschiedenis van het Katholiek
Vrouwengilde Roermond. In dit tweede deel aandacht voor de naoorlogse geschiedenis van het
Vrouwengilde. Vlak na de oorlog staat de K van het KVG nog voorop, heeft de vereniging de
naam 'elitair' te zijn en zijn de leden gemiddeld nog 30 jaar of jonger. Gaandeweg de jaren '50, '60
en '70 wordt het KVG wat 'losser': ontspanning en gezelligheid worden belangrijker en ook de
emancipatie heeft haar invloed - al zal het KVG nooit tot de feministische beweging behoren. Met
de cabaretgroep De lachspiegel worden ook feministische thema's op de hak genomen. Vanaf de
jaren '80 en '90 verandert de oude 'elitaire' vereniging in een open organisatie waarin alle
gezindten welkom zijn. Het KVG meandert mee met de tijd en blijft daarmee relevant voor
vrouwen in de 21e eeuw.
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Donderdag 25 oktober
Dag-excursie in het kader van ons 100-jarig jubileum naar museum Voorlinden in
Wassenaar en naar Het Binnenhof in Den Haag.
Vertrek uit Roermond: 8.00 uur
Terug in Roermond: rond 19.30 uur.
De inschrijving voor deze jubileumexcursie is afgesloten na afloop van de infodag van
woensdag 5 september jl. Er hebben zich ongekend veel mensen aangemeld, waardoor er een
lange wachtlijst is.
Dat betekent, dat we in 2019 nogmaals een dag gaan organiseren, waarop we deze excursie
herhalen!.
Daarvan is de datum nu nog niet bekend.
Wordt vervolgd!

*
Vrijdag 26 oktober
Filmmiddag in Foroxity. Aanvang 14.00 uur.
Graag nodigen wij u uit voor de film van deze maand getiteld “De Dirigent”
en gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland
afkomstige Antonia Brico.
Eind jaren ’20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die
succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde.
Tot voor kort lukte het vrouwen nauwelijks om aan de top van de
wereldranglijst van belangrijkste dirigenten te komen. Na haar tweejarige
studie aan de Rijksacademie voor Muziek zal ze daar als eerste vrouw het
beroemde Berlijns Philharmonisch Orkest dirigeren.
De verdere inleiding laten we ook dit seizoen weer graag over aan dhr. Verheul.
Wilt u in de filmzaal de bovenste rij vrijhouden voor mensen die moeilijk ter been zijn.
U kunt zich aanmelden voor deze film op woensdag 3 oktober tijdens de Koffiemorgen in ‘t
Paradies.
Kosten 10,- p.p. inclusief hapje en drankje na afloop.
Betaling: zie tekst met rekeningnummers. Onder vermelding van ‘film oktober’.

*

In Memoriam
Mevrouw Jess Jansen overleden op 21 augustus 2018, 96 jaar
Mevrouw Rita Wolters overleden op 23 augustus 2018, 85 jaar
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Annie Mooren 40 jaar ‘reisleidster’ bij het KVG.
Zij begon haar ‘loopbaan’ op 8 april 1978.
Dit staat vermeld in de oorkonde, die zij 2003 kreeg toegekend
wegens 25 jaar onvermoeibare inzet.
Nu is het alles bij elkaar dus al 40 jaar dat Annie dit doet.
Nog steeds is ze (zij het wat meer achter de schermen) actief en nauw
betrokken bij de maandelijkse excursie, en de jaarlijkse Voorjaarsreis
naar het buitenland. Hoe vaak hebben we ons al niet door haar op de
lijst laten zetten om mee op stap te kunnen gaan?
U begrijpt dus wel, dat Het Bestuur haar deze maand, namens u allen, even in een welverdiend
zonnetje zet.

INSCHRIJVING VAN EXCURSIES, FILM EN EVENEMENTEN
U krijgt maandelijks ons convocaat; hetzij per e-mail (en ook op de website), hetzij in de bus.
De inschrijving van excursies, film en evenementen kan geschieden op verschillende manieren.
- Op de maandelijkse Koffiemorgen
- of per e-mail en per telefoon bij Annie Mooren, 5 dagen nadat het convocaat digitaal wordt
gepubliceerd.
De sluitingsdatum is op het einde van de Koffiemorgen.
Ons verzoek aan u is om binnen 5 dagen na de Koffiemorgen te betalen.
U bent pas definitief ingeschreven als de betaling binnen is.
Deelname in volgorde van aanmelding + betaling; er is geen loting meer bij overschrijding.
Bij het overschrijden van het aantal deelnemers komt u op een reservelijst te staan.
Mocht er een grote overschrijding zijn dan zal er, indien mogelijk, een 2 e excursie georganiseerd
worden.
Mocht u om de een of andere reden niet deel kunnen nemen aan een excursie of evenement waar
u zich voor hebt opgegeven, meld dit dan zo snel mogelijk aan het desbetreffende bestuurslid,
zodat de persoon die op de reservelijst staat, alsnog mee kan gaan.
Naar welk rekeningnummer moet u overmaken voor diverse activiteiten
NL55 RABO 0144 1416 47

NL74 RABO 0144 1218 08

t.n.v. KVG Roermond

t.n.v. KVG Roermond

Openingsdag
Contributie
Clubs
Cursussen
Kerstviering
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag

Excursies
Film
Reis

***
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WOENSDAG 3 OKTOBER
Algemene Leden Vergadering
- 14.00 uur –
Ontmoetingscentrum – Minderbroederssingel 15f

AGENDA

1

Opening door de voorzitter Mevr. R. Schreurs.

2

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 4 oktober 2017.

3

Samenvatting jaarverslag 2017-2018.

4

Financieel Jaarverslag 2017-2018 (verslag ligt ter inzage)

5

Verslag kascontrolecommissie; Mevr. N. Reijners en Mevr. A. Woelders

A
B.

Decharge bestuur
Benoeming nieuw kascommissielid

PAUZE
6

Begroting 2018-2019

7

Website K.V.G. Roermond

8

Commissie 100 jarig bestaan

9

Aftredend
Mevr. S. Boon (bestuurslid evenementen)

10

Mededelingen

11

Rondvraag

12

Sluiting

De notulen van de ALV van het afgelopen seizoen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat
(secretaris@KVG-roermond.nl onder vermelding van uw e-mailadres.
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