Nieuwsbrief nr. 39, juni 2017

Dames en heren,

Hierbij biedt het bestuur van het Hobby-Gilde u Nieuwsbrief nr. 39 aan.

1/ De Vrijwilligers-dag
Vanaf het begin werd deze dag de Aanbieders-dag genoemd.
Echter, op deze dag danken we niet alleen de vrijwilligers die cursusleider zijn maar ook
andere vrijwilligers van het Hobby-Gilde.
Daarom heeft het bestuur de naam gewijzigd in: Vrijwilligersdag.
Het doel van deze dag is en blijft het danken van alle vrijwilligers van het Hobby-Gilde voor
hun inzet gedurende het afgelopen seizoen.
Tevens is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met nieuwe vrijwilligers en om
jubilarissen en zij die afscheid nemen van het Hobby-Gilde in de bloemetjes te zetten.
De Vrijwilligers-dag 2017 vond plaats op 29 april in het Equestrian Centre De Peelbergen in
Kronenberg. We werden ontvangen met koffie en vlaai waarna een rondleiding volgde over
het uitgebreide terrein en enkele binnenruimten (jury-ruimte en galophal).
De opkomst was in grootte vergelijkbaar met verleden jaar.
De deelnemers waren positief over de keuze van de locatie en de aankleding van de dag.

2/ Vertrekkende aanbieders.
Afgelopen seizoen hebben drie aanbieders / vrijwilligers te kennen gegeven te stoppen.
Namens alle cursisten danken wij hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij het
Hobby-Gilde. Jos Weijs sprak dankende woorden aan het adres van de dames Mimi
Clabbers en Gerda Seuren en reikte hen een mooi boeket bloemen aan. Nel Peelen was
tijdens de vrijwilliger-dag helaas verhinderd.
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3/ De Open-Dag 2017
Op zaterdag 22 april vond de tweejaarlijkse Open-Dag plaats in het Gasthoês.
Tijdens de Open-Dag presenteert het Hobby-Gilde Horst wat het allemaal te bieden heeft.
In de zaal waren cursusleiders aanwezig om aan geïnteresseerden tekst en uitleg over hun
vakgebied te geven.
Ten opzichte van voorgaande jaren was de indeling van de zaal enigszins gewijzigd.
Alle schilderstukken hadden een plaats gevonden op het toneel en in de zaal hadden de
overige vakken een plek gevonden.
Zo waren er in de zaal stands van de talen en van computercursussen, kon informatie
ingewonnen worden over fotografie en werden werken van cursisten geëxposeerd van de
creatieve vakken.
De opkomst, wat het aantal nieuwe bezoekers betreft, viel dit jaar tegen.
De les die we hieruit geleerd hebben is, dat we er volgende keer meer moeten investeren in
publiciteit.

4/ De verbouwing van het Gasthoês:
Zoals u in de media heeft kunnen lezen gaat de verbouwing van het Gasthoês dankzij een
niet geringe financiële bijdrage van de provincie door. De exacte start en de duur van de
verbouwing zijn vooralsnog niet bekend.
Wat betreft het hele seizoen 2017 / 2018 kunnen we nog gebruik maken van het Gasthoês.

5/ Vacature bestuursfunctie:
Helaas stopte Ton Keijsers die najaar 2016 startte reeds na enkele maanden zijn activiteiten
als bestuurslid. Daardoor ontstond in januari opnieuw een vacature voor een bestuurslid.

Het bestuur dankt u allen voor uw inzet gedurende het voorbije seizoen en wenst u en de
uwen een prettige vakantie toe en hoopt u allen begin september weer te mogen begroeten
in goede gezondheid en met nieuwe frisse energie voor het komende seizoen.

Het bestuur van het Hobby-Gilde
Jos Weijs, voorzitter
Ger Daemen, secretaris
Guus Brummans, penningmeester / ledenadministratie
Margot van den Ochtend, bestuurslid
Els Josten, bestuurslid
Joost Emonts, bestuurslid en PR
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