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BERICHT UIT DE BESTUURSKAMER 
 
Het nieuwe bestuur van HCB heeft de afgelopen bestuursvergadering het 

Jaarplan 2019 vastgesteld. Enkele belangrijke punten uit het Jaarplan 2019 zijn: 
• De instelling van commissies voor belangrijke deeltaken, zoals het al 

bestaande Comité Etalage Baanrots. Binnenkort start ook de Commissie 

HCB-Zomerclub. Maar je kunt ook denken aan een Commissie Open Dag. 
We vinden het fijn als u mee wilt doen in zo’n commissie. 

• We willen het bestuur graag uitbreiden met enkele enthousiaste 
bestuursleden. Daar gaan we in 2019 dus actief naar op zoek! 
Voelt u er zelf iets voor om deel uit te maken van het bestuur, neem dan 

zeker even contact op. 
• Hoe kunnen we het gebruik van ons hobbycentrum optimaliseren? De 

beweegzaal kan nog meer activiteiten gebruiken en ook in het 
hoofdgebouw zijn nog niet alle ruimtes volgeboekt. Dat betekent dat 
nieuwe activiteiten en cursussen van harte welkom zijn. Hebt u leuke 

ideeën of kent u mensen die hun kennis en kunde willen delen, laat het 
ons weten! 

• HCB wil graag een factor van betekenis zijn in Boxtel, voor alle senioren. 
Daarvoor is samenwerking met anderen in Boxtel heel belangrijk. In 2018 
hebben we daar al veel aandacht aan besteed, zoals u in het Jaarverslag 

hebt kunnen lezen. In 2019 gaan we die intensiveren, zoals al blijkt uit 
onze inzet voor de Uitvoeringsagenda Ouderen in de gemeente Boxtel. 

Het bestuur kan schitterende ideeën hebben en zijn uiterste best doen. Maar 
alleen samen met u en alle vrijwilligers bereiken we de gewenste resultaten en 
werken we aan een bruisend hobbycentrum. Een hobbycentrum waar we trots op 

zijn! 
Nieuwsgierig naar het Jaarplan 2019? Mail Marieke Dijkshoorn: voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl 

 
Coördinator Seniorweb, vacature 
 
Vol trots vertelden we u in de nieuwsbrief van maart dat Marcel 

Gerrits de nieuwe coördinator van Seniorweb in HCB is. Helaas heeft Marcel die 

taak om gezondheidsreden terug moeten geven. Jammer. Maar gezondheid gaat 
boven alles! 
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Dat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe coördinator. Voelt u er iets 

voor, of kent u iemand, we gaan graag het gesprek aan. Het is een leuke en 
interessante job. Op de website staat de volledige vacature. 

 
Administreren moet je leren! 
Administreren moet je leren, en meer nog: omgaan met een nieuw programma. 

Gelukkig gaat er nu al heel veel goed, maar er blijven nog steeds leerpuntjes 
opduiken. Ons administratieteam, onder leiding van penningmeester Marjo 
Lahaije, doet er alles aan om alle missers op te lossen. Is u iets niet duidelijk of 

is er een vergissing begaan? Aarzel niet om het ons te laten weten. We lossen 
het graag op en u helpt ons daarmee het hele proces in de vingers te krijgen. 
 

Etalage Baanrots: Beeldhouwen 
Comité Etalage Baanrots heeft een erg leuke expositie gemaakt in de Etalage. 

Samen met de mensen van de beeldhouwgroep zijn allerlei materialen, stenen, 
      half bewerkte stenen en complete beeldhouwwerken  

      verzameld. 
   De Etalage nodigt uit om eens 

lekker te kijken en enig idee 

op te doen wat 
beeldhouwen in HCB nu 

eigenlijk inhoudt. 
 
 

 
 

 
 
 

Verrassingen in HCB 
Dorothé Vos en Joke van Hal werden aangenaam verrast door hun enthousiaste 
groep kleiers! 
Maar ook de houtclub was apetrots op de prachtige stoelen die Gerard Smits 

heeft gemaakt. Bestuurslid Els van Herpen vond de stoel ook zeer geschikt! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 




