Nieuwsbrief nr. 40: December 2017

Dames en heren,
Bij dezen biedt het bestuur van het Hobby-Gilde u Nieuwsbrief nr. 40 aan.

1/ Overlijdensbericht:
Eind november ontvingen wij bericht van het overlijden van dhr. Carel Soethout.
Carel was vele jaren als cursusleider, docent Frans, aan het Hobby Gilde Horst verbonden.
Bestuur en cursisten van het Hobby Gilde zijn Carel daarvoor zeer erkentelijk.
2/ Vertrekkende- en nieuwe aanbieders.
In december gaf Riet Peeters te kennen te stoppen als cursusleider Computeren.
Riet was ruim 12 jaar aan het Hobby Gilde verbonden. Het bestuur en cursisten danken Riet voor
haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij het Hobby-Gilde.
In 2017 hebben we twee nieuwe cursusleiders mogen verwelkomen.
Het zijn Olga Maytte Tovar cursusleider Spaans en Bernd Behlau cursusleider Duits.
Het bestuur van het Hobby Gilde wenst Maytte en Bernd heel veel succes toe in hun functie als
cursusleider.
3/ Vacatures bestuursfuncties:
In het bestuur is nog steeds een vacature.
Verschillende personen werden afgelopen maanden helaas, zonder succes, benaderd.
Als u binnen uw kennissenkring iemand weet die geïnteresseerd is in een bestuursfunctie, zou u
dan alstublieft contact willen opnemen met Jos Weijs, voorzitter van het bestuur van het Hobby
Gilde Horst e.o.

5/ Aantal cursisten versus aanbod cursussen:
Met genoegen constateren we dat het aantal cursisten / deelnemers bij het Hobby Gilde vrijwel
gelijk blijft en rond de 400 schommelt.
Helaas kunnen we niet aan alle nieuwe aanvragen voldoen en moeten we mensen op een
wachtlijst plaatsen.
Sommige cursusgroepen (beeldhouwen en sommige talen) hebben geen ruimte voor meer
cursisten. Dat komt enerzijds doordat er vrijwel geen doorstroming is en anderzijds omdat
groepen eenvoudig hun maximum aantal deelnemers heeft bereikt.
Paralelgroepen opstarten blijkt organisatorisch schier onhaalbaar aangezien daarvoor momenteel
de benodigde faciliteiten ontbreken.
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6/ Verbouwing Gasthoes.
De gemeente Horst aan de Maas heeft bekend gemaakt dat de verbouwing van het Gasthoês
einde 2018 van start gaat en circa 2 jaar in beslag zal nemen. Het Hobby Gilde zal tijdens deze
verbouwing elders gehuisvest worden. Het bestuur is momenteel in gesprek met eigenaren /
beheerders van beoogde locaties.
Zodra definitieve afspraken gemaakt zijn zullen wij u hierover nader informeren.

Als bestuur van het Hobby-Gilde danken wij u, de cursusleiders, voor uw bijdrage.
Zonder uw inzet zou het Hobby-Gilde als instituut niet kunnen voortbestaan.
Wij wensen u en uw naasten Prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.

Het bestuur van het Hobby-Gilde Horst e.o.
Jos Weijs, voorzitter
Ger Daemen, secretaris
Guus Brummans, penningmeester
Margot van den Ochtend, bestuurslid
Els Josten, bestuurslid
Joost Emonts, bestuurslid
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