
 

 

Eenentwintigste 
jaarvergadering! 
 
Bingelrade, 13 oktober 2011   
 
Geacht Gildelid,  
 
Prachtige dagen hebben wij beleefd in Sinsheim en Heidelberg. 
Leerzaam, poëtisch, lekker en een “Bombenstimmung” om het met 
de woorden van onze gastgevers te zeggen. Daar doen wij het toch 
voor?  
 
Dat geeft ons de moed om op 21 oktober a.s. de alweer 21e 
jaarvergadering uit te schrijven. Uiteraard in “Oos Hoeskamer”  
Zoals reeds eerder gezegd, eentje van het type “ Ee kort gebeed en 
een lang broadwoesj”  Nu weten jullie wel dat de voorzitter a.i. 
doorgaans kort van stof is, maar ozze Wiel en ozze Sjang hebben 
beloofd spreektijd in te leveren om de rondvraag wat langer te 
laten duren. Die is dus bij deze vastgesteld op welgeteld 60 
seconden. Dus in die zee van tijd heb je genoeg kans vragen te 
stellen en… te laten beantwoorden. 
 
 Daarna heb je toch nog ruim de tijd om met Gildegenoten, die je 
misschien al lang niet meer hebt gezien, van gedachten te wisselen, 
misschien wel een beetje op te scheppen, te vertellen over je werk of 
vrije tijd en….. in elk geval het glas te heffen! Een hapje is ook nog 
voorzien. 
Dus, als je er al lang niet meer geweest bent, dan is het nu het 
moment om de sleur van TV kijken, afwassen, werken, gapen en 
stress opbouwen te doorbreken. 



 
 
De agenda is als volgt: 
20.00 uur Verzamelen 
20.30 uur Opening door de voorzitter 
20.39 uur Jaarverslag door secretaris 
20.43 uur Financieel verslag door onze penningmeester  
20.45 uur Rondvraag 
20.46 uur Afsluiting en begin van een gezellig samenzijn 
 
Na het officiële gedeelte kun je je alsnog opgeven voor de DVD 
waarop de lezing van de notaris is vastgelegd. Er staan goede tips 
op en natuurlijk een hele hoop humor. Hierna kun je deze DVD 
niet meer bestellen. 
 

Reserveer ook alvast: Vrijdag 25 november. Bonte avond met 
onze partners onder het motto: “Sjmoekele en Sjtreupe” De vanouds 
bekende DJ hebben wij weer onder contract gebracht en misschien 
hebben wij nog weer enkele verrassingen…….. Uiteraard is er ook 
wat te eten (ook zeer belangrijk!) 
 
Na de jaarvergadering gaan de uitnodigingen hiervoor de deur 
uit, zodat je tijdig kunt inschrijven. 
 
Nunc est bibendum 
Het bestuur a.i. 

 
 
Secretariaat: Wiel Daemen, Dorpsstraat 118, 6456 AG Bingelrade 
Telefoonnummer: 046 4421230  
E-mail: wiel.daemen@xs4all.nl 
Bankrekening 102782393 Rabobank CZL  
(Deelname aan evenementen van het Bingelraads Mannen Gilde geschiedt voor eigen risico) 
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