Jaarboekje 2018 – 2019

Katholiek Vrouwengilde Roermond

Voorwoord
Beste leden,
Op 5 januari jl. vond ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van onze vereniging een feestelijke Nieuwjaarsreceptie plaats in
Kasteeltje Hattem.
Daarnaast heeft de feestcommissie voor iedere maand een
bijzondere activiteit bedacht om stil te staan bij 100 jaar
Vrouwengilde Roermond. Wij zijn een vrouwenvereniging om
vrouwen met elkaar te verbinden, om een ontmoetingsplaats van
en voor alle vrouwen te zijn, waar inspirerende en uitdagende
programma’s aangeboden worden in een plezierige en
respectvolle sfeer, openstaan voor de wereld om ons heen,
zowel dichtbij als veraf. Op deze wijze zullen wij doorgaan.
Het programma voor het nieuwe verenigingsjaar staat nog deels
in het teken van het feestjaar, waarin wij onze oud-leden zeker
niet zullen vergeten. Ook voor hen is een feestelijk moment
georganiseerd. Voorts zullen wij in november een boom planten
in het park van Kasteeltje Hattem ter herinnering aan ons 100jarig bestaan.
Op 25 mei 2018 is de algemene privacywet, AVG, in werking
getreden. Omdat wij met persoonsgegevens werken, moeten ook
wij hieraan voldoen. In het Privacy Protocol hebben wij voor u op
een rijtje gezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
U kunt deze verklaring altijd teruglezen op onze website en als u
vragen hebt contact opnemen met de voorzitter.
Tot slot wens ik alle leden een heel mooi verenigingsjaar met
hopelijk vele hoogtepunten.
Rinie Schreurs-Rours, voorzitter.
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BESTUURSLEDEN

M.C.L. Schreurs-Rours (Rinie)
Voorzitter en evenementen

e-mail: rinie.schreurs@ziggo.nl

P.C.J. Szabo-Mooren (Katrijn)
Vice-voorzitter, secretaris en films

e-mail: secretaris@kvg-roermond.nl

L.G.E.H. Schouten-Borger (Loes)
Penningmeester en
ledenadministratie
en evenementen
e-mail: loes.schouten@ziggo.nl
A.M. van Bemmel-Tinholt
(Annette)
Cursussen
e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com
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BESTUURSLEDEN
E.P.M. Jansen-Geraets (Elly)
Excursies

e-mail: ellypmjansen@ziggo.nl
E.C.M. Prins-Vester (Els)
Excursies, convocaat, jaarboekje

e-mail: elsprins.kvg@gmail.com
A.C.M. Mooren-Thissen (Annie)
Ere – bestuurslid

e-mail: anniemooren@planet.nl

Sonja Boon aftredend lid najaar 2018
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P RO G R A M M A - O V E R Z I C H T

2018 - 2019

Activiteiten gemerkt met * vinden plaats in het
“Ontmoetingscentrum”, Minderbroederssingel 15f, Roermond

SEPTEMBER 2018

Vervolg van ons Jubileumjaar
wo

5

* Informatiemiddag

vr

7

Lunch voor genodigde oud (e) -leden

do

13

14.00 uur
- kennismaking nieuwe leden
13.00
- inschrijving Openingsdag
14.00
- inschrijving Excursie en Filmmiddag
- inschrijving Cursussen / Clubs

di

18

Opening Verenigingsjaar
kerkdienst Munsterkerk
Aansluitend naar Heere a/d Maas
Gilde Fietsdag

09.00

do

20

Feestdag 100 jaar KVG Limburg in Oranjerie

vr

28

Film

10.30
09.30

14.00

OKTOBER 2018

Nog steeds ons Jubileumjaar
wo

3

do

11

KVG - Koffiemorgen in ‘PrinsHeerlijck’10.30

*Alg. Ledenvergadering
Vervolg Lezing ‘Vrouwen’
door BJ de Graaf in ‘t Paradies

14.00
14.00

HERFSTVAKANTIE 13-21 OKTOBER

do

25

vr

26

100-jarig jubileum KVG Roermond
Excursie naar Museum Voorlinde
Film
14.00
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PROGRAMMA –OVERZICHT

2018 - 2019

De KVG - Koffiemorgen wordt altijd gehouden in
“PrinsHeerlijck”, Neerstraat 19 in Roermond.

NOVEMBER 2018

Nog steeds ons Jubileumjaar
wo 7

KVG - Koffiemorgen

vr

100-jarig jubileum KVG Roermond
Muziekuitvoering in ECI

9

10.30 uur

do 22

* ’Nederland Leest’ door

14.00

vr

dhr. Paul van Dooren
Film

14.00

30

wo 14

100-jarig jubileum KVG Roermond
BOOMPLANTDAG

--- ---

Excursie naar………………….……….

DECEMBER 2018

nog steeds ons Jubileumjaar
wo 5
vr 21

KVG - Koffiemorgen
Kerstbijeenkomst in Oolderhof

--- ---

Film

KERSTMIS
5

10.30
15.00

PROGRAMMA –OVERZICHT

2018 - 2019

JANUARI 2019
vr

4

Nieuwjaarsreceptie

14.00

vr

11

Lezing ‘Russische Vrouwen’’
in ’t Paradies door dhr. Rob Dijcks

14.00

vr

25

Film

14.00

---

---

Excursie naar…………………….……..

FEBRUARI 2019
wo

6

KVG - Koffiemorgen

10.30

Lezing ‘Picasso’ door Harry Frijns
in ’t Paradies

14.00

14.00

vr

22

Film

---

---

Excursie naar……………………..…..
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PROGRAMMA –OVERZICHT

2018 - 2019

MAART 2019
3
wo 6

CARNAVAL
KVG - Koffiemorgen

10.30 uur

*Kienen voor Melania

14.00

vr

8

INTERNATIONALE VROUWENDAG

di

19

Dia-presentatie door dhr. Guus Reinartz
in De Velderie
14.00

vr

29

Film

--- ---

14.00

Excursie naar…..

APRIL 2019
wo 3

KVG - Koffiemorgen

10.30

Lezing ‘Dukas’
14.00
door mevr. ‘Rose-Marie Hendrikx in ’t Paradies
wo 17

Lezing door NVVE (Ned Ver. Vrijwillige
Levenseinde)
14.00

21
vr

26
27

--- ---

PASEN
Film

14.00
KONINGSDAG

Excursie naar …………………………
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PROGRAMMA –OVERZICHT

2018 - 2019

MEI 2019
wo

1

KVG - Koffiemorgen
Presentatie Jubileumboek

…..

….

Sluitingsdag
(datum en locatie volgen)

30

10.30 uur

HEMELVAARTSDAG

vr

31

Film

14.00

---

---

Excursie naar……………………………

---

---

Voorjaarsreis naar …………………….
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CURSUSSEN
Mevrouw Annette van Bemmel-Tinholt (0475) 542502
(bestuurslid cursussen)
Informatie en inschrijving op de Informatiemiddag op
woensdag 5 september in het “Ontmoetingscentrum”,
Minderbroederssingel 15f. Aanvang 14.00 uur,
of per e-mail: a.m.vanbemmel@gmail.com,
of telefonisch bij Annette van Bemmel.
Leden die reeds deelnamen aan een cursus en deze willen
vervolgen, dienen zich opnieuw aan te melden.
Indien u die cursusdag verhinderd bent: afmelden bij Annette,
want zij geeft het dan door aan de cursusleider.
Bij eventuele verhindering kan het inschrijf-/cursusgeld niet
worden terugbetaald.
Op de volgende bladzijden vindt u nadere informatie over de
cursussen:
Literatuur
Cultuurgeschiedenis
Wandelen met open oog en oor voor de natuur
Muziek luisteren
Canon van Roermond

Iedereen is pas ingeschreven, na opgave en betaling van
het cursusgeld, dat dient per bank betaald te worden, vóór
de aanvang van de eerste les.
Banknummer NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond o.v.v. naam en cursus
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CURSUS

LITERATUUR

8 Lessen, kosten € 55,Cursusleider: de heer Paul van Dooren, oud-docent
Nederlands aan Scholengemeenschap St. Ursula te Horn.
Lestijd: maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Een cursus van 8 bijeenkomsten, waarin gezamenlijk literaire
werken gelezen en besproken worden.
Er komt ook romantheorie en/of literatuurgeschiedenis onder
de aandacht. Het doel van de bijeenkomsten is met ieders
eigen inbreng te komen tot meer begrip van en inzicht in een
literair werk.
Er komen meest Nederlandstalige werken aan de orde, maar
interessante vertaalde romans worden niet gemeden.
De volgende boeken worden in het najaar gelezen.
Auteur
Paolo Cognetti
Sebastian Barry
Koen Peters

Titel
Achter de bergen
Dagen zonder eind
De Mensengenezer

Lesdagen:
2018: 24/9, 29/10, 26/11 en 17/12
2019: 28/1, 25/2, 25/3 en 29/4.
Locatie: Ontmoetingscentrum
Minderbroederssingel 15f, Roermond
Bij verhindering: afmelden bij Annette.
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te geven.
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CURSUS

CULTUURGESCHIEDENIS

5 Lessen, kosten € 35,Cursusleider: de heer Bart Jan de Graaf, cultuurhistoricus.
Lestijd: donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Een vijfdelig serie over “De Duitse Götterdämmerung”.
In 1909, nog ruim voor de verschrikkingen van het naziregime,
worden de Duitsers in het satirische maandblad Die Fackel
gekarakteriseerd als Richter und Henker (rechters en beulen)
en het is Karl Kraus, die deze sarcastische uitspraak voor zijn
rekening neemt.
De kwalificatie door Kraus is, in 1909, eerder profetisch dan
accuraat, maar gaandeweg de jaren 20 en natuurlijk
gedurende de periode “33 – “45 wordt de - letterlijk
onheilspellende uitspraak alsnog bewaarheid.
In deze 5-delige reeks passeren een aantal intrigerende
hypotheses die met elkaar gemeen hebben dat ze de nadruk
leggen op de Duitse Sonderweg, de van de andere Europese
landen afwijkende ontwikkeling naar de moderniteit.
De Ring – cyclus van Wagner vormt daarbij de aanhoudende
achtergrond muziek.
Lesdagen:
2018: 29/11 en 20/12,
2019: 17/1, 21/2 en 28/3
Locatie:

MFC ’t Paradies,
Munsterstraat 61, Roermond

Bij verhindering: afmelden bij Annette.
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te geven.
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CURSUS
WANDELEN MET OPEN OOG EN OOR VOOR DE NATUUR
6 Wandelingen / lessen, kosten € 30,-Cursusleider: mevrouw Angelique Aelen-Giesen,
I.V.N. natuurgids.
Wandel/lestijd: maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
De cursus bestaat uit 6 wandelingen binnen een straal van 20
tot 25 km rondom Roermond. Af en toe wordt hier, met
instemming van de deelnemers, van afgeweken en gaan we
iets verder. De te lopen afstand varieert van 4,5 tot 6 km.
Angelique Aelen zal ook dit seizoen weer op haar
enthousiaste wijze vertellen over het landschap en de natuur.
Startplaats van de eerste wandeling zal op de
informatiemiddag bekend worden gemaakt en op de website
worden gezet.
Wandel/lesdagen:
2018: 10/9, 1/10 en 5/11
2019: 4/2, 11/3 en 1/4
Bij verhindering: afmelden bij Annette.
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te geven.

12

CURSUS

MUZIEK - LUISTEREN

4 Muziek-luistermiddagen, kosten € 40,-Cursusleider: mevrouw Rose-Marie Hendrikx.
Lestijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Tijdens deze middagen luisteren we naar “Haydn”.
“De Oostenrijkse componist Joseph Haydn (1732 – 1809)
weet steeds te bekoren met zijn heldere frisheid en
aanstekelijke klassieke melodieën. Of om het met zijn eigen
gevleugelde woorden te zeggen;”
”Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt”.
Portret van Haydn
Symphonie nr. 94 “The Surprise”,
Keizerskwartet,
Die Schöpfung.
Lesdagen:
2018: 12/10 en 7/12
2019: 8/2 en 15/3
Locatie: MFC ’t Paradies
Munsterstaat 61, Roermond
Bij verhindering: afmelden bij Annette.
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te geven.
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CURSUS

CANON VAN ROERMOND

4 Lessen/wandelingen, kosten € 20,-Cursusleider: mevrouw Tiny Thomassen.
Lestijd: woensdagmiddag van 14.00 tot + 16.00 uur.
Deze cursus is bedoeld om zoveel mogelijk bijzonderheden
van Roermond te behandelen.
De onderwerpen dit jaar zijn
Roermond van vroeger en nu;
Beeldig Roermond;
Roomse jeugd;
Gilde- en Hanzestad Roermond.
Lesdagen:
2018: 17 /10., 21/11.
2019: 30/1, 13/3.
Locatie: Ontmoetingscentrum
Minderbroederssingel 15f, Roermond
Bij verhindering: afmelden bij Annette.
Let op:
Degenen die de cursus al volgden, dienen zich opnieuw op te geven.
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CLUBS
BRIDGECLUB
Kosten € 15,00
Begeleiding: mevrouw Sonja Boon
Tijd: vrijdagmiddag 13.30 tot 17.00 uur
Dringend verzoek: 13.15 uur aanwezig zijn.
Locatie: Ontmoetingscentrum,
Minderbroederssingel 15f te Roermond.
Data:
2018: 14/9, 19/10 en 16/11
2019: 18/1, 15/2, 22/3, 19/4 en 17/5
Door het drukke programma van de maand december, is een
bridgemiddag in mei ingelast.

U kunt zich opgeven tijdens de informatiemiddag op woensdag
5 september 2018 of bij Sonja Boon, telefoon 06-12212900, of
e-mail sm.boon@ziggo.nl
Degenen die al lid van de bridgeclub zijn, dienen zich
opnieuw op te geven.
Indien het aantal leden het maximum heeft bereikt, zal een
reservelijst worden aangemaakt. Dit in verband met de
beschikbare ruimte.
Betaling vóór eerste clubmiddag 14 september 2018
op bankrekening NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG Roermond, o.v.v. Bridgeclub.
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FIETSCLUB
O.l.v.
mevrouw Annie Heussen-van de Kerkhof
mevrouw Marie-José Dols-Smeets

(0475) 319913
(0475) 401011

Elke dinsdagochtend om 9.30 uur start een fietstocht vanaf
het Bisschop Schrijnenplein, Roermond. Ter plekke wordt de
lengte van de route vastgesteld, afhankelijk van het weer.
Iedereen is welkom, er zijn geen vaste leden.
Elke 1e dinsdag van de maand is een lange tocht.

De Algemene Gilde Fietsdag is op dinsdag 18 september.
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WANDELCLUB
O.l.v. Riet Hanssen-Smeets

06 55 77 46 56
riet.hanssen@gmail.com

OP DINSDAG EENMAAL PER 14 DAGEN, gaat de wandelclub op
pad. Gemiddelde afstand: 10-12 km. (3–3½ uur).
Het vertrekpunt is NS station Roermond. In onderling overleg zal het
startpunt, bereikbaar met auto dan wel OV, wijzigen.
Denk aan: goed wandelschoeisel. (ongebaande wegen).
Meenemen; drinken en lunchpakket. Op de route is er niet altijd
horeca aanwezig.
Iedereen is welkom; het is geen besloten groep
Graag aanmelden voordat je mee wandelt i.v.m. de laatste
afspraken over startpunt en eventueel vervoer.
Rijd je met iemand mee, dan is een klein bedrag van € 2,50
verschuldigd aan de chauffeur.
DATA: alle oneven weken op dinsdag.
2018: 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 en 18/12
2019: 2/1 (= woensdag), en
15/1, 29,1, 12/2, 26/2, 12,3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5 en……21/5 (slot)
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HANDWERKCLUB
O.l.v. Mevr. Annie Jeurissen

(0475) 318371

De club komt twee keer per maand op dinsdagmiddag bij één van
de leden thuis van 14.00 – 16.00 uur. De gemaakte handwerken
worden verkocht op de jaarlijkse Verkoopmiddag.
Handwerkt u graag ? Dan bent u bij ons van harte welkom.
Voor meer informatie: Annie Jeurissen.
Met de opbrengst van de gemaakte handwerken draagt u uw steentje
bij voor de projecten van de werkgroep Melania-Roermond.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 september.
Verkoopmiddag op woensdag 21 november in ’t Paredies.
Op deze middag kunt u de gemaakte handwerken kopen. Er is
volop keuze: zoals gastendoekjes, slabbetjes, dekservetten en
diverse kerstartikelen, kaarten, wafels, enz.
Met de opbrengst van deze verkoop dragen de dames van de
Handwerkclub en u een steentje bij om het benodigde geld bijeen
te brengen voor het nieuwe project van de werkgroep MelaniaRoermond “ Graansilo’s in Oeganda”
Vijftig weduwen proberen te leven van de landbouw. Het geoogste
graan wordt in rieten en strooien silo’s opgeslagen. De nieuwe
silo’s helpen om het graan beter op te slaan.
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OVERIGE

ACTIVITEITEN

ZIEKENBEZOEK
Gildeleden die langere tijd ziek zijn, kunnen, als ze dat op prijs
stellen, bezoek krijgen van een medelid.
Bent u ziek, of is een ander lid ziek: geef dat door.
Weet u iemand die voor een bezoek in aanmerking komt en
dat ook fijn vindt, dan kunt u dit doorgeven aan:
mevrouw Annie Heussen-van de Kerkhof

(0475) 319913

EXCURSIES
Onder leiding van:
mevrouw Elly Jansen-Geraets
mevrouw Els Prins-Vester
mevrouw Annie Mooren-Thissen

(0475) 420114
(0475) 593991
(0475) 330868

We bezoeken verschillende keren per jaar tentoonstellingen in
musea of galerieën.
In de loop van het jaar worden de excursies, dagtochten en
voorjaarsreis georganiseerd en in de maandelijkse convocaten
aangekondigd.
U kunt zich opgeven op de maandelijkse KVG - Koffiemorgen
in PrinsHeerlijck.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven voor de excursies,
dagtochten en de reis bij Annie Mooren, (0475) 330868, of per
e-mail: anniemooren@planet.nl
Betaling dient uitsluitend te geschieden door storting op
rekeningnummer: NL74 RABO 0144 1218 08
t.n.v. KVG Roermond afd. Excursies.
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FILM
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand bezoeken wij
bioscoop Foroxity in Roermond (Outlet Center) voor het
bekijken van een, speciaal voor het KVG uitgezochte, film.
Deze wordt besproken door de filmcriticus de heer Richard
Verheul.
Na afloop praten we gezellig nog wat na onder het genot van
een kopje koffie/thee of een glaasje met altijd wat lekkers.
Deze films worden aangekondigd in het maandelijkse
convocaat.
U kunt zich opgeven bij de inschrijvingen tijdens de
Koffiemorgen in PrinsHeerlijck.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Annie Mooren,
(0475) 330868 of per e-mail anniemooren@planet.nl.
U dient uitsluitend per bank te betalen op rekening
NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond, afdeling
Excursies o.v.v. de film.
(Organisatie: mevrouw Netti Spiertz-Versaevel)
Contactpersoon: mevrouw Katrijn Szabo (bestuurslid)
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KVG DAG
=
Koffiemorgen + middagactiviteit
De maandelijkse KVG-dag vindt plaats op de eerste woensdag
van de maand.
De Koffiemorgen vanaf 10.30 uur in “PrinsHeerlijck” in de
Neerstraat 19.
Naast alle lezingen, cursussen en min of meer educatieve
uitstapjes moet er ook gelegenheid zijn om elkaar zo maar
even gezellig te treffen en wat bij te praten bij een kopje koffie
of iets anders.
Vandaar deze maandelijkse Koffiemorgen in “PrinsHeerlijck”.
Daar bent u ook in de gelegenheid om u in te schrijven voor
een excursie of een ander evenement.
Betaling dient te geschieden via de bank (zie de convocaten
voor het bankrekeningnummer). Zie bladzijde 27 van dit
boekje.
Als er erg veel animo voor een excursie is, moet er soms
geloot worden. Wordt u uitgeloot? Eén troost, bij een volgend
uitstapje hoeft u niet opnieuw te loten.
`s Middags is er een andere activiteit, bijvoorbeeld een lezing
met een powerpointpresentatie, in het “Ontmoetingscentrum”
(naast de Minderbroederskerk), Minderbroederssingel 15f in
Roermond.
Soms ook op een andere locatie zoals ’t Paradies of de
Velderie (zie daarvoor het convocaat).
Op deze wijze werken we allen elke maand eensgezind aan
de vijf pijlers van het KVG:
Emancipatie
Educatie
Gezondheid
Ontspanning
Mondiale vorming
21

Benieuwd naar Melania Nederland en haar projecten?
Kijk op www.melania.nl

Melania is een stichting die al meer dan 95 jaar kleinschalige,
duurzame vrouwenprojecten ondersteunt en financiert in Afrika, Azië
en Latijns Amerika.
Algemene doelstelling:
De Stichting Melania steunt basisprojecten wereldwijd. Deze projecten
helpen vrouwen binnen de eigen cultuur hun positie te verbeteren. Uit
plaatselijk initiatief ontstaan, worden ze gedragen en voortgezet door
de lokale bevolking.
De projecten lopen 1 of 2 jaar. Zij zijn een start naar onafhankelijkheid,
zodat de vrouwen in de toekomst zelfstandig kunnen doorgaan.
Voorop staat het contact tussen vrouwen over en weer.
Melania is een vrijwilligersorganisatie, wat betekent, dat het geld direct
ten goede komt aan de projecten. Slechts een klein bedrag is nodig
voor administratie en boekhouding.
Vanuit de verbondenheid met vrouwen over de hele wereld probeert
de Stichting Melania meer Nederlandse vrouwen tot het besef te
brengen hoezeer (onder)ontwikkeling samenhangt met onze
samenleving, zo ook met het KVG-Roermond.
Afgerond project
Het project “Laat baby meisjes leven” in Tamil Nadu in India is, wat
ons betreft, afgesloten. We wachten nu op het eindrapport. Dat de
bevolking overtuigd is van de waarde van vrouwen en meisjes en
ernaar handelt, is onze hoop!
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Nieuwe project van Melania!
Melania/KVG-Roermond adopteert dit jaar een nieuw, tweejarig
project: Graansilo’s in Oeganda. (AF-UG-62/R - € 2457,50 per jaar).
Vijftig weduwen proberen te leven van de landbouw. Het geoogste
graan wordt in rieten en strooien silo’s opgeslagen. Daar hebben
ongedierte en schimmels vrij spel. Dat betekent dat de vrouwen hun
oogst zo snel mogelijk moeten verkopen, soms tegen de laagste
prijzen.
Wisselende
weersomstandigheden
en
slechte
opslagmethoden hebben regelmatig voedselgebrek en honger als
gevolg. De vrouwen kunnen vaak niet meer dan een maaltijd per dag
serveren. De kinderen raken ondervoed.

De nieuwe silo’s helpen om het graan beter op te slaan en zorgen er
zo voor dat men voedsel heeft van het ene naar het andere seizoen.
Bovendien kan het overtollige graan tegen goede prijzen verkocht
worden buiten het oogstseizoen. Helpt u ons om het benodigde bedrag
à € 2457,50 bijeen te krijgen? Zo kunnen de Oegandese weduwen hun
graan voor een fair prijs het hele jaar door verkopen.
Namens de Oegandese weduwen, onze hartelijke dank.
De Werkgroep Melania-Roermond (bestaande uit Aske van Ewijk en
Nadine Cos) en de handwerkclub zetten zich in voor
vrouwenprojecten. Ze krijgt haar inkomsten uit donaties, verkoop van
handwerken en de kienmiddag.
U kunt Melania-Roermond extra steunen door donateur te worden. U
ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro, maar iedere spontane geldelijke
ondersteuning is ten alle tijd welkom op bankrekening
NL61 RABO 0144 1597 75 t.n.v. Melania-Roermond, Heerbaan 46,
Posterholt.
Wilt u meer weten? Neem contact met:
Aske van Ewijk-Spanjer
tel. (0475) 496366
e-mail: askespanjer@gmail.com
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CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt € 25,- per verenigingsjaar.
Leden die een machtigingsformulier hebben getekend,
hoeven niets te doen.
De contributie wordt in de maand september automatisch
geïnd.
Leden zonder machtiging dienen in de maand september de
contributie zelf over te maken naar bankrekening:
NL55 RABO 0144 1416 47
t.n.v. KVG-Roermond
o.v.v. uw naam en adres, en “contributie”.
NB: Bij betaling na 1 oktober wordt de contributie verhoogd
met € 4,-- administratiekosten.
Afmelding:
Schriftelijk vóór 1 oktober bij de ledenadministratie:
Mevrouw Loes Schouten-Borger.
e-mail: loes.schouten@ziggo.nl
Leden die zich na 1 oktober afmelden zijn verplicht om € 10,-te betalen.
Dit zijn de kosten voor de afdracht aan het provinciale KVG
Limburg en het reeds ontvangen jaarprogramma.
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WEBSITE: www.kvg-roermond.nl
De website is gebruiksvriendelijk opgezet.
Hier vindt u relevante en recente informatie over onze
activiteiten.
Ook verschijnen er verslagen en fotoreportages van
excursies.
Bij wijzigingen in het programma wordt dit direct op de
website vermeld.
Alle gegevens in dit jaarboekje zijn ook te vinden op de
website.
Tevens zijn alle convocaten op de website te lezen.
Regelmatig kijken wordt dus aanbevolen.
De website van het KVG Roermond wordt
verzorgd door de dames Zus Smeets en Riet van Herten.
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ALGEMEEN
Elk lid ontvangt van september t/m mei een convocaat.
En 2 keer per jaar (in voor- en najaar) het provinciale
nieuwsbulletin ‘Vrouwen Gilde Limburg’.
Elk lid ontvangt bij het begin van het verenigingsjaar het
nieuwe jaarprogrammaboekje.
De gegevens in dit programmaboekje zijn onder voorbehoud.
Raadpleeg altijd ook de maandelijkse convocaties en de
website
Bij deelname aan een door het KVG georganiseerde club
en/of cursus is het lidmaatschap van het KVG een vereiste.
Bij onze lezingen zijn introducés welkom tegen betaling van
€ 2,50.
Bij onze excursies zijn introducés eveneens welkom, mits er
plaats is, tegen betaling van € 5,- extra.
Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit
bedrag wordt afgerekend bij één van de aanwezige
bestuursleden? Waarvoor onze dank.
De kosten van evenementen en excursies en cursussen
dienen steeds per bank te worden voldaan.
Mocht u zich van te voren telefonisch opgeven voor een KVGactiviteit dan houdt dit in dat u vóóraf een betalingsverplichting
heeft.
De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan
goederen of personen ontstaan tijdens KVG activiteiten.
Secretariaat:
Mevr. P.C.J. Szabo-Mooren Tel. 06-51332882
secretaris@kvg-roermond.nl
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Naar welk rekeningnummer moet u overmaken
voor diverse activiteiten:
NL55 RABO 0144 1416 47 t.n.v. KVG Roermond
Openingsdag
Contributie
Clubs
Cursussen
Kerstviering,
Nieuwjaarsreceptie
Sluitingsdag

NL74 RABO 0144 1218 08 t.n.v. KVG Roermond
Excursies
Film
Reis
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Privacy Protocol
KVG Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Protocol willen we heldere en
transparante
informatie
geven
over
hoe
wij
omgaan
met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. KVG Roermond houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-

-

-

-

-

-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Protocol;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
ze worden verwerkt;
Met uw uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens
verwerken, voor het doel waarvoor ze nodig zijn;
Met uw uitdrukkelijk toestemming foto’s, films en dergelijke kunnen
gebruiken ter illustratie in ledenbladen of op de website van de
vereniging en andere schriftelijke informatie, zoals uitnodigingen
voor activiteiten van KVG;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KVG Roermond zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Protocol, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kunt u contact
opnemen met de voorzitter mevrouw Rinie Schreurs.
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ACTIVITEITENKALENDER
Op iedere onderstreepte datum is er een KVG-activiteit
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INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Bestuursleden
Programma-overzicht

1
2
4

Cursussen
Literatuur
Cultuurgeschiedenis
Wandelen IVN
Muziek luisteren
Canon van Roermond

9
10
11
12
13
14

Clubs
Bridgeclub
Fietsclub
Wandelclub
Handwerkclub

15
16
17
18

Overige activiteiten
Ziekenbezoek
Excursies
Film
De maandelijkse KVG-dag
Melania

19
19
20
21
22

Contributie

24

Website

25

Algemeen

26

Belangrijke rekeningnummers

27

Privacy Protocol

28

Activiteitenkalender

29 en 30
31

KATHOLIEK VROUWENGILDE
INSPIREREND TREFPUNT
VOOR VROUWEN VAN DEZE TIJD

Het Katholiek Vrouwengilde is een ontmoetingsplaats
van en voor alle vrouwen.
Het KVG biedt inspirerende en uitdagende programma’s
in een plezierige en respectvolle sfeer.
Het KVG staat open voor de wereld om haar heen,
dichtbij en veraf, en zet zich hiervoor in.
De positie van de vrouw heeft haar speciale aandacht.

