ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO BOXMEER 14 OKTOBER A.S.
Het bestuur nodigt alle leden van de KBO uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 14 oktober 2021 in de zaal van
’t Vertrek, Stationsweg 12, Boxmeer.
Aanvang 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur open voor een kopje koffie of thee met
een versnapering.
Halverwege de vergadering zal een consumptie worden aangeboden.
Na afsluiting van de vergadering zal er gelegenheid zijn voor de gebruikelijke gezellige
nazit.
Aanmelden:
In verband met de organisatie en de tafelindeling van de zaal helpt het dat we weten
hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Daartoe s.v.p. z.s.m. aanmelden bij:
Mechelien Verhees – 0485 – 21 16 10 – of per email – m.methorst@ziggo.nl
Gerrie van Kempen – 0485 – 57 17 41 – of per email – vankempenbox@gmail.com
Anton van Erve – 0485 – 57 81 50 – of per email – anton.vanerve@planet.nl
BELANGRIJK:
vanwege de onlangs aangekondigde nieuwe Corona-maatregelen gaat het in deze tijd
een beetje anders dan u gewend bent. Voor binnenkomst in de zaal van ’t Vertrek vindt
er een controle plaats volgens de volgende mogelijkheden:
U heeft een smartphone
Hier kan het zijn dat u al uw QR-code op uw smartphone heeft gedownload; en die
kan u dan bij binnenkomst laten zien.
Indien niet - download dan de CoronaCheck-app in de PlayStore of AppStore. U kunt
het bewijs dat u gevaccineerd, genezen of getest bent toevoegen door in de app op het
plusje te klikken. Gevaccineerd of genezen: log op de app in met uw DigiD. De app zoekt
naar uw vaccinatiegegevens. Bij testen voegt u een negatieve uitslag toe. Deze is 24 uur
geldig. Testen kan gratis bij www.testenvoortoegang.org. De app maakt een QR-code als
bewijs. Deze laat u zien bij binnenkomst.
Print zelf een papieren bewijs
Heeft u geen smartphone, maar wel een computer, printer en DigiD? Ga dan
naar www.coronacheck.nl om een papieren bewijs te maken. U geeft aan of u
gevaccineerd, genezen of getest bent en logt in met uw DigiD. U krijgt dan een QR-code
die u kunt uitprinten en tonen als daarom gevraagd wordt.
Lukt dit ook niet?

Dan kunt u een coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen. Heeft u eerder
doorgegeven dat uw gegevens met het RIVM gedeeld mogen worden? Of bent u door de
GGD gevaccineerd? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0800-1351. Hou uw BSNnummer en postcode bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt per post verstuurd.
Houd er rekening mee dat dit tot 5 dagen kan duren. Heeft u eerder aangegeven dat uw
gegevens niet met het RIVM mogen worden gedeeld? Of bent u geprikt door iemand
anders dan van de GGD? Neem dan contact op met de zorgverlener die de prik heeft
gezet. Deze kan een papieren coronabewijs printen.
U moet dus laten zien:
1Dat u tweemaal bent gevaccineerd, óf
2Dat u maximaal 24 uur tevoren een corona-test hebt gedaan met een negatief
resultaat (testbewijs), óf
3Dat u een bewijs hebt dat u niet langer dan een half jaar geleden corona hebt
gehad (herstelbewijs).
Mensen die dus niet zijn gevaccineerd kunnen toch komen, maar moeten dan wel test- of
herstelbewijs 2 of 3 meenemen. Testen is gratis bij de GGD.
In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor zijn beleid in het afgelopen
jaar. De vergadering is een uitgelezen kans voor de leden om wensen en op- en
aanmerkingen naar voren te brengen.
U bent van harte welkom!
In de KBO-actief van september jl. was een inlegvel met de agenda voor deze algemene
ledenvergadering te vinden.
Mocht onverhoopt duidelijk worden dat de vergadering niet door kan gaan, dan worden
de leden daarvan op de hoogte gesteld via een e-mailbericht en via de website van de
KBO Boxmeer ( www.kboboxmeer.nl ).

