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S.V. Oostrum Ledenvergadering (2.0) 
 
Wij hopen met een gewijzigde opzet een wat meer interactieve ledenvergadering te kunnen 
hebben, die de leden meer aanspreekt dan wat ze gewend zijn (geraakt). 
 
Wat mag u verwachten: 

 Toelichting per bestuurslid op het afgelopen jaar 
 Uitleg van het gehele financiële plaatje met o.a. toelichting op de verwachte ontwikkeling van de voorzieningen 
 15 min. Groepsdiscussie over een door het bestuur gedropte stelling, om inzicht te krijgen hoe er over het 

desbetreffende onderwerp, in de vereniging gedacht wordt. 
 
Uiteraard blijven de standaard agendapunten gehandhaafd! 
 
Dus beste leden van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O. zorg dat je aanwezig bent op maandag 1 
september tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Sportvereniging Oostrum, want jouw mening telt. 
 
Tijd: 20.30, Plaats: kantine op het sportpark. 
 
Schrijf alvast op in je agenda, smartphone, tablet,  zodat je er ook bij kunt zijn 
 
Secretaris SVO 
 
 
 

 

Hallo koorleden,

De vakantie zit er bijna op, de 1e  repetitie na de vakantie is op  21 augustus om 19.30 uur.
24 augustus moeten wij  zingen .Graag weer een goede opkomst.

Gr Jeanne.



 

Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, 
Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                               
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel & Maas                      
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur 
op te geven bij kerkbestuurslid                                     
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, tel. 584031 

Zondag 17 aug. 9.30 uur: Hoogmis                                            
 (Koor van Geijsteren)            

 Bedevaart van de parochie Geijsteren.  

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,               
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.           

                                                                                                                                                      
           







AUGUSTUS  
  
   17 Accordionmiddag (Trio Buddinger) BIT
   20 1e Repetitie (seizoen 2014/2015) (BIT) AZKompeneej
   21 Wandelen KBO
  
SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Nationale Fietsdag (Rabobank) KBO
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   22 Vissen KBO
   23 Kienen (BIT) KBO
   25        Informatie avond Muziek en Ouderen                                        Harmonie en KBO
   26           Thema avond: Oesterham en Watermolen                        ABC
   26-27-28 Optreden in Treis-Karten a/d Moezel (DLD) AZKompeneej
   29 Breifabriek KBO
   30 Ladies Night (Film Roermond) ZIJACTIEF
  
OKTOBER  
  
   1 Dag voor de Ouderen (Schouwburg Venray) KBO
   2 Wandelen KBO
   7 Boottocht De Zonnebloem
   7 Keukenkruiden (Lezing door Bea Geurts) ZIJACTIEF
  11-12 Tentoonstelling: “van Capelle  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
  18-19 Tentoonstelling: “van Capelle  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  





 

  Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

  
 
Datum: 1 september 2014 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering dd 21 oktober 2013 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2013-2014 
 

5. Stellingen 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2013-2014, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage in de 
kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf 15 augustus  2014 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2014-2015 
 Contributieverhoging  

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Robert Emons 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:  
o Tussentijds aftredend: Sjef Claessens 
o Nieuw bestuurslid:  

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid: Patrick Verrijth 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Math Gommans 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Arno Stam 
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:   
o Aftredend en niet herkiesbaar: Marion van Dijk 
o Tussentijds aftredend: Petra van Bergen 
o Nieuw bestuurslid: Annet Jeucken 
 

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen worden.                     
Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende verklaring,                           
dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden. 
 

10. Rondvraag 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf 15 augustus 
2014 ter inzage in de kantine) 
 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 





Mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej start aanstaande woensdag 20 augustus het seizoen 2014/2015                          
met de eerste repetitie.

Zoals gewoonlijk in de zaal bij café Back In Time in Oostrum. Deze repetitie begint om 21:00 uur.                   
Tijdens de eerste repetities zal er veel aandacht geschonken worden aan het repertoire, dat in het weekend van 26, 
27 en 28 september gezongen zal worden in Treis-Karden aan de Moezel in Duitsand.

Vervolgens staat op zondag 12 oktober het korentreffen in Oostrum op het programma.                                                       
Hieraan nemen ook de koren Bobowaro uit Bergeijk, Linner Zengers uit Linne en Laetitia uit Afferden deel.                              

Het korentreffen begint om 14:00 uur en de toegang is gratis.

Al met al is de eerste repetitie op woensdag 20 augustus een mooie gelegenheid voor degenen,
die wel bij een gezellig mannenkoor willen zingen, om kennis met ons te komen maken.                                                                      

U bent hierbij uitgenodigd.

 

Wie komt ons team van de Papierkroam Venray versterken?

De vrijwilligers van de Papierkroam Venray bieden hulp aan mensen die problemen hebben met het ordenen van 
hun (financiële) administratie. Dit kunnen ouderen, jongeren, minima of burgers uit een ander land zijn.
Het is de bedoeling dat de hulp die de klant van de Papierkroam krijgt voor een bepaalde tijdsduur is.                                                 

De vrijwilliger ondersteunt bij het op orde brengen van de administratie, en werkt er stapsgewijs naar toe dat de 
klant het weer zelf kan. Verder biedt de Papierkroam hulp bij het invullen van formulieren en het maken van een 
budgetteringsoverzicht.

Het team van vrijwilligers is op zoek naar uitbreiding. Wij zoeken iemand die ervaring heeft met                                          
(financieel) administratieve zaken en die bereid is om anderen hierbij in de thuissituatie te helpen.               
Het neemt ongeveer één dagdeel per week in beslag. Als vrijwilliger word je gefaciliteerd en ondersteund door 
Synthese.

Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met Hans Chlon of Annie Korstjaans                                                      
van Synthese Venray.                 Dit kan telefonisch 0480-517300 of per e-mail  info@synthese.nl



COLUMN

Spanning

Staan we aan de vooravond van een treffen tussen Europa en Rusland?

Zeker is dat de zaak op scherp staat.

Boycotten van beide zijden, gaat voor een financiële catastrofe zorgen bij o.a. Nederlandse bedrijven.

M.n. de groente en fruit, bloemen en technische  branche staan zware tijden te wachten. Het gaat niet alleen Rus-
land pijn doen, maar Nederland ook. Vele transporteurs van deze goederen zullen het waarschijnlijk niet overle-
ven.

De mensen in Rusland, de gewone man, zal het straks snel gaan merken.  Zij zullen straks voor lege of halfvolle 
winkelschappen komen te staan. Hoe lang wordt dat geaccepteerd? 

Men begint te klagen, vooral de mensen die het toch al niet te vet hebben.

De Poetin-fans in Rusland hebben daar geen last van, die komen niets te kort, daar zorgt mijnheer Poetin wel voor. 
Hoe lang is dit vol te houden en wanneer komt men in opstand?

Maar daar weet men in Rusland wel raad mee. Een mensenleven meer of minder, daar maalt men niet om.

Maar wel veel erger is, dat zijn de troepenbewegingen aan de grens met Oekraïne. Het kan zomaar elk moment 
knallen. Onder het mom van oefeningen, staat daar een heel leger klaar.

Het kan zomaar de grens oversteken, niemand die hen tegenhoudt.

Toch, terwijl ik dit schrijf, lees ik in de krant, dat de militaire oefening is afgebroken. Maakt Rusland zich toch een 
beetje zorgen? Als het fout gaat, wordt de hele westerse wereld daarbij betrokken en zijn we weer terug bij af.

Grote WK-evenementen worden ook al meegesleurd in het politieke geharrewar.

Laat de sport erbuiten, is mijn mening. Welke positieve bijdrage zal het boycotten opleveren aan het terugdringen 
van de spanning? In mijn ogen, niets….

Laat de sporters zelf hun keuze maken. Een goed resultaat op een wereldkampioenschap kan voor hen de verdere 
levensloop bepalen.

Laat hen dus zelf de keuze bepalen.

O  -  WEE.






