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WIJZIGING SECRETARIAAT 
We nemen afscheid van onze secretaris Ger Daemen. Ger is 6 jaar secretaris geweest van het 
bestuur. In verband met verhuizing naar Delft kan hij per 1 maart niet langer deze functie 
vervullen. We wensen Ger en Loes heel veel geluk op hun nieuwe stek. Hopelijk kunnen we in 
het najaar op enigszins ‘normale’ wijze afscheid nemen. 
De functie van secretaris wordt overgenomen door Huub Rademacher. Huub is 
woonachtig in Meerlo en is sinds september met pensioen na lang werkzaam te 
zijn geweest in de gezondheidszorg. Naast het secretariaat zal Huub ook de 
overige taken van Ger overnemen, zoals het contact met de groepen Schilderen, 
Portrettekenen, Genealogie, Samen Kunst Delen en Bridge.  
Succes, Huub! 
____________________________________________________________________________ 
 

AFSCHEID CURSUSLEIDERS 
 

We hebben ook afscheid genomen van een aantal cursusleiders die we met een attentie bedankt 
hebben voor hun jarenlange inzet voor het Hobby Gilde.  
Het betreft Mien Hesen en Mia Vousten voor Bridge en Loes Hermans voor Samen Kunst Delen.  
 
WELKOM NIEUWE CURSUSLEIDERS 
Bij Bridge hebben we Theo Dinissen en Ans Cuppen bereid gevonden de taak van Mien en Mia 
over te nemen. Bij Samen Kunst Delen kunnen we hopelijk in de volgende nieuwsbrief concrete 
namen noemen van degenen die de taak van Loes over gaan nemen. 
____________________________________________________________________________ 

FINANCIËLE AFRONDING 2020-2021 
Met het stopzetten van de cursussen is het nu mogelijk om de financiën op te maken. In het 
bestuur is een besluit genomen over de restbetalingen en restitutie van het cursusgeld. Alle 
deelnemers op wie dit betrekking heeft, krijgen hierover een schrijven van de penningmeester via 
de mail of de post.  
____________________________________________________________________________ 
 

 

SEIZOEN 2021-2022 
 

Zoals het er nu naar uitziet zullen we zeker met de creatieve groepen verhuizen naar het 
Gasthoês. Wat de meer theoretische cursussen (talen, fotografie en genealogie) betreft houden 
we nog even een slag om de arm. We houden onze cursusaanbieders en cursisten uiteraard op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
____________________________________________________________________________ 
 

CONTACT 
cursusaanmelding@hobbygilde.nl voor het doorgeven van wijzigingen in uw contactgegevens 
penningmeester@hobbygilde.nl voor vragen van financiële aard 
bestuur@hobbygilde.nl voor algemene zaken en vragen over cursussen 
Of bel met het secretariaat, zie bovenaan deze nieuwsbrief. 
____________________________________________________________________________ 

 

Hopelijk tot ziens bij de start van het seizoen 2021-2022 in september 
 

Blijf gezond en let goed op elkaar! 
____________________________________________________________________________ 
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