
 
 
 

 
 

Betreft: Nadere informatie najaar 2020  02 september 2020 

 

 

Beste leden, 

 

Op 31 aug is er een Overheidsvergadering geweest. We willen jullie graag nader informeren over de 

stand van zaken. Omdat er nog steeds allerlei beperkingen vanwege corona zijn moeten  de activiteiten 

helaas tot een minimum blijven beperkt. 

 

1. Overheidsverkiezing: 

Will van Casteren is op 27 juli toegetreden tot de Overheid als Jong Deken. De taakverdeling 

van de Overheid is besproken en blijft ongewijzigd. Het kiezen van een nieuwe Hoofdman 

dient zorgvuldig te gebeuren en vergt meer tijd. Oud Deken/Koning Sjef Hoevenaars zal tot 

nader bericht hierover waarnemend Hoofdman zijn. 

 

2. Donateursbrieven rondbrengen: 

Ondanks het feit dat de Kermisactiviteiten niet doorgaan denken we dat het tóch goed is de 

donateursbrieven als voorgaande jaren rond te brengen. Deze kunnen reeds gevouwen worden 

opgehaald op de Sint Joris Hof op woensdagavond 9 september vanaf 19.30 uur. Ga er vanuit 

dat iedereen dezelfde wijk loopt als vorig jaar. 

 

3. Kermisactiviteiten: 

Het normale Kermisprogramma is geschrapt. Ook de mis op zondag. Er wordt wél een avond 

georganiseerd binnen de regels voor de horeca. Op zaterdagavond vanaf 18.00 uur. Er zal als 

voorgaande jaren een broodje en soep zijn en er zal voor de heren en de dames een kermisvogel 

worden geschoten. Dan zullen ook de jubilarissen 2020 gehuldigd worden en de prijsuitreiking 

van de interne schietcompetitie 2019 plaatsvinden. Een convocatie volgt spoedig. 

 

4. Najaarsvergadering: 

De najaarsvergadering gaat door: Deze staat gepland op Maandag 26 Oktober 19:30 uur. Een 

convocatie met de agenda volgt spoedig. 

 

5. Clubavond op woensdag: 

Per 1 juli hebben we de deuren weer kunnen openen. De regels van het RIVM voor de horeca 

zijn onverminderd van kracht. We vragen met klem deze regels te respecteren, dat is een eigen 

verantwoordelijkheid. We willen géén boete en natuurlijk open kunnen blijven. 

 

Mochten er vragen zijn dan mag iedereen deze stellen aan iemand van de Overheid. We hopen met dit 

schrijven meer duidelijkheid te hebben gegeven.  

 

Met vriendelijke Gildengroet, 

De Overheid 


