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Beste leden, 

Er zijn nog leden die de contributie nog niet hebben voldaan. Graag overmaken op 
bankrek.nr.NL44RABO0133106543 of contant betalen bij Jeanette Wierts,Eindstraat 15,te 
Bingelrade. Tel.046-4423412. 

Ons bestuurslid Gonny moet vanwege medische redenen helaas haar bestuursfunktie neerleggen. Zij 
legt dit zelf uit. 

Beste leden, 

Op de jaarvergadering jl.is jullie door het bestuur medegedeeld dat ik wegens gezondheidsredenen 
tijdelijk mijn secretaresse-werkzaamheden had stopgezet maar heb achteraf toch moeten besluiten 
om alsnog  om mijn bestuursfunktie bij ZijActief Bingelrade neer te leggen.  
Dit was voor mij een heel moeilijk besluit omdat ik ook begrijp welke impact dit heeft op de 
overgebleven bestuursleden waarmee ik de afgelopen jaren een prettige samenwerking heb gehad. 
Bij dit besluit speelde ook mee dat we al een aantal jaren geen versterking van het bestuur krijgen. 
Dit betekent dat de vereniging vanaf nu door 3 bestuursleden draaiend wordt gehouden. Het zou 
voor iedereen toch duidelijk moeten zijn dat dit geen gezonde situatie is. 

Ik hoop dan ook dat er een goede oplossing komt. Misschien in de vorm van een andere constructie 
maar wel zo dat ZijActief Bingelrade kan blijven voortbestaan. 

Ik bedank iedereen voor het vertrouwen dat jullie mij hebben geschonken en hoop jullie weer terug  
te zien op de aktiviteiten van Bingelrade. Want  natuurlijk  blijf ik wel lid! 

Groetjes, 

Gonny Steijven-Geilenkirchen 

 

Naar aanleiding van dit nieuws heeft ons lid Jeannette Quadvlieg het volgende geschreven: 

Na veel wikken en wegen heb ik besloten om het bestuur van ZijActief voorlopig te gaan 
ondersteunen als voorzitter van de afdeling. Onze vrouwenvereniging gaat mij aan het hart en nu 
Gonny door ziekte  uitvalt, lijkt het mij het juiste moment om weer mijn steun aan te bieden.Zoals 
jullie allemaal weten heb ik geen negen tot vijf baan en kan daardoor niet bij alle bijeenkomsten 
aanwezig zijn. Achter de schermen, in het bestuur, zal ik mijn uiterste best doen om samen met de 
andere bestuursleden onze vereniging soepel  verder te laten draaien. Ik heb er zin in!  

Hartelijke groet en tot ziens, Jeannette Quadvlieg- van Dam. 


