
 

 

 
 
 
 
Ubachsberg, 20 december 2022 
 

Beste leden van "GenBergSaame" 
 

Als u deze brief ontvangt hebt u mogelijk al kunnen genieten van onze gemeenschappelijke 
Kerstviering. 
In deze brief brengen wij een aantal zaken onder uw aandacht. Wij kijken alvast vooruit naar 
sfeervolle feestdagen maar hopen natuurlijk ook vooral op een geweldig 2023 voor alle leden. 
Het bestuur nodigt u graag uit voor een gezellige nieuwjaarsborrel.  
U bent welkom om, samen met ons, het glas te heffen op een voorspoedig 2023 en elkaar alle goeds 
toe te wensen op: 
 

Dag:   Woensdag 4 januari 2023 
Tijd:   14.00-17.00 uur 
Plaats:  MFC-Ubachsberg 
  
Overigens heeft u onlangs de factuur voor de contributie voor 2023 voor de eerste keer per mail of 
post ontvangen. Wij vragen u vriendelijk om zo veel mogelijk per bank én binnen de betalingstermijn 
te betalen. Onze penningmeester zal het u danken. 
 

Ons voornemen voor 2023 is dat wij ook dat jaar weer ons uiterste best willen doen om, onder het 
motto “voor elk wat wils” voor u weer mooie, aansprekende activiteiten te organiseren.  
Daarnaast gaan de (twee)wekelijkse activiteiten gewoon door. Wij proberen steeds nieuwe 
activiteiten te zoeken die passen bij de  wensen van onze leden. Ook in 2023 blijven leuke ideeën 
m.b.t. activiteiten en mensen die activiteiten willen begeleiden zeer welkom.  
Zo heeft het bestuur recentelijk een tweetal tafeltennistafels gekocht en zal er in het nieuwe jaar, 
als er voldoende animo is, wekelijks op dinsdag van 15.00-17.00 uur getafeltennist kunnen worden 
in het MFC. Indien u interesse heeft in deze activiteit kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester, Pierre Thevissen, pjj.thevissen@gmail.com of 06 33754285. 

NOODKREET 
  

Als afsluiting van deze brief én het jaar tenslotte nog een noodkreet. 
Het bestuur is, in het afgelopen verenigingsjaar weliswaar uitgebreid met een tweetal 
bestuursleden maar wordt helaas ook belemmerd door de stijgende leeftijd met (hier en daar) de 
bijbehorende  lichamelijke problemen van de bestuursleden.  
Bovendien heeft Margriet Reinierkens al eerder aangegeven haar functie als secretaris van de 
vereniging met ingang van het verenigingsjaar 2023 neer te willen leggen.  
Kort en goed; wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden (met name naar iemand die de 
rol van secretaris op zich wil nemen) die ook bereid zijn om, gemeenschappelijk met de “blijvende” 
bestuursleden, hun schouders onder onze mooie vereniging te zetten.  
Zónder aanvulling van ons bestuur voorzien wij, in de toekomst, een groot probleem en komt het 
voortbestaan van onze vereniging mogelijk in gevaar.   
Indien u meer informatie wilt of u aan wilt melden, neemt u contact op met een van de 
bestuursleden (zie website) of stuurt u een mailtje naar genbergsaame@gmail.com 
 

Wij wensen u allen vreugdevolle, sfeervolle en gezellige kerstdagen en (alvast) een goed 2023 toe, 
 

Bestuur GenBerg Saame 
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