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Even een puntje van aandacht: een verhuizing naar een ander adres, en een wijziging, van uw 
mailadres graag doorgeven aan het secretariaat. Dit kan telefonisch of via het mailadres: 
secretariaat@teleplusgroningen.nl 
Op de website: www.teleplusgroningen.nl via, de kolom contact, kunt u een mail zenden naar het 
secretariaat met daarin uw nieuwe huisadres of mailadres.  
 
Voorwoord 

Beste Teleplus leden. Om te beginnen hoop ik dat iedereen gezond is gebleven. Door de Corona virus 
en de daarbij behorende beperkingen konden we niets organiseren om elkaar te ontmoeten en te 
spreken. Ik, en de rest van het bestuur, missen dit erg en ook de leden die ik telefonisch spreek beamen 
dit. 
Op 26 juni worden heel veel beperkingen opgeheven, maar kunnen we er iets mee? De 1,5 meter 
afstand bewaren blijft bestaan en mondkapjes in het openbaar vervoer ook.  
Teleplus is ervoor om de onderlinge contacten te onderhouden, we willen bij elkaar zitten en lekker 
kletsen en rondlopen. Met 1,5 meter afstand wordt dit niet echt gezellig. 
We bestaan in oktober 40 jaar en willen dit graag vieren zonder beperkingen. De vraag is of dit al in 
oktober kan. Goede ideeën voor het feest zijn welkom. 
Wij als bestuur, hopen jullie allemaal op korte termijn weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten 
na de zomer. 
 
Algemene Ledenvergadering 2021 
 
De maatregelen die gelden in verband met het corona virus hebben ervoor gezorgd dat er tot op heden 
nog geen Algemene Ledenvergadering is gepland.  
Of deze al dan niet doorgang zal vinden is een onbekende factor waarop we geen invloed hebben of 
kunnen uitoefenen. 
Het bestuur is in juni 2021 na een lange pauze (oktober 2020) weer bijeengekomen. 
Afgesproken is, als de geldende maatregelen het toestaan, in september 2021 een bijeenkomst met het 
bestuur en de rayonvertegenwoordigers te organiseren en daarin afspraken te maken over een tijdstip 
waarop de Algemene Jaarvergadering kan worden gepland en eveneens de stand van zaken en de 
lopende acties door te nemen.  
 
Leden 
 
Nieuw leden zijn nog steeds van harte welkom. Het aantal afmeldingen en natuurlijk niet te vergeten de 
leden die overlijden is jammer genoeg veel groter dan het aantal nieuwe leden.  
Dus komt u ergens (in de supermarkt of bijeenkomst of waar dan ook) een oud-collega tegen vertel 
hem/haar dan eens over de vereniging of verwijs hem naar de website. U kunt ook de naam, het adres 
en het telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat en dan wordt van daar uit actie genomen. 
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Website 
 
De website is gewoon bereikbaar en zal, als er nieuws is, worden bijgewerkt.  
 
Extra activiteiten 
 
Door de nog lopende corona maatregelen zijn er geen extra activiteiten in de planning. 
 
40-jarig jubileum.  
 
Op 13 oktober 2021 bestaat onze vereniging 40 jaar en het bestuur is stellig van plan van dit jubileum 
een feest te maken. We hebben daar al wel ideeën over maar daar hebben we nog geen invulling aan 
gegeven omdat we pas tot actie willen overgaan tot er enig zicht op is op de dan geldende of niet meer 
geldende maatregelen. 
Zodra er nieuws is wordt dat doorgegeven en als het kan van een uitnodiging voorzien. 
 
Financiën 
 
Het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris zijn voor 2020 opgemaakt en ook de begroting 
is opgesteld. De goedkeuring is er helaas nog niet omdat de Algemene Ledenvergadering nog niet heeft 
plaatsgevonden. 
 
Ook dit jaar hebben weer een aantal leden de hun contributie niet voor de afsluitdatum van 14 februari 
2021 betaald. Betrokkenen hebben van de penningmeester een betalingsherinnering ontvangen. 
 
Als u problemen heeft met het betalen van de contributie om welke reden dan ook: neem dan contact 
op met de penningmeester dan kan in onderling overleg een oplossing worden gezocht. 
 
Als je aan door de vereniging georganiseerde activiteiten (ook de extra activiteiten) wilt deelnemen moet 
de contributie zijn betaald.  
Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor het betalen van de eigen bijdrage voor de activiteiten. Ook 
deze moet voor de gestelde datum worden betaald. Niet betaald is niet deelnemen. 
 
Rayons  
 
Door de door corona maatregelen is dit punt niet gewijzigd. 
 Het aantal rayons is dit jaar nog niet gewijzigd. Een aantal rayonvertegenwoordigers hebben verzocht 
na te gaan of een herindeling van een aantal rayons mogelijk is. De secr. heeft in ze zomer van 2020 
een herverdeling voor de betrokken rayons opgezet maar deze voorstellen konden niet worden 
besproken omdat de rayonvertegenwoordigers vergadering van november 2020 niet kon plaatsvinden in 
verband met de toen geldende maatregelen. Als het lukt om een bijeenkomst met de 
rayonvertegenwoordigers in september 2021 te organiseren zal dit een van de agendapunten zijn. 
Ellen Joosten heeft sinds december 2020 het rayon van Gerda van Wageningen overgenomen. 
Dat betekent dat we niet meer de luxe van een reserve rayonvertegenwoordiger(ster) hebben. 
Als u reserve rayonvertegenwoordiger(ster) zou willen worden neem dan even contact op met het 
secretariaat.  
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 



 Deze wet is een antwoord op de vele zaken waarbij verenigingen in de problemen zijn gekomen door 
frauduleuze handelingen van bestuursleden. Menig bestuurslid van een vereniging werd daardoor 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de financiële problemen van de vereniging. 
Op 1 juli 2021 is daarom de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. 
Door het in werking treden van deze wet moeten alle verenigingen hun statuten op een aantal punten, 
die het bestuur of/en evt. rechtspersonen betreffen, onderzoeken en wijzigen. Voor het wijzigen van de 
statuten geldt een termijn van 5 jaar waarbinnen een ander geregeld moet zijn.  
Een conceptvoorstel voor evt. wijzigingen is opgemaakt en moet, nu eerst, binnen het bestuur en 
daarna verder in de vereniging, besproken worden en daarna vastgesteld in de Algemene 
ledenvergadering.  
 
 
Namens het bestuur; 
Arnold Surmeijer 
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