
Van de bestuurstafel 04-12-2018 

 

1. Ook dit jaar zijn leden die de contributie nog niet hadden voldaan, gebeld. In veel gevallen is 
de E-mail van de penningmeester met het betalingsverzoek niet opgemerkt. Een aantal leden 
verwachtte een schriftelijk verzoek, maar wij hebben eerder besloten om de communicatie 
zoveel mogelijk via de mail te laten verlopen om de kosten –en dus ook de contributie- laag 
te houden. Let in januari a.u.b. op de E-mail van onze penningmeester.   

2. Een vertegenwoordiger van het bestuur van Sed Vitae is in november uitgenodigd om deel te 
nemen aan een bijeenkomst waarin is nagedacht over de toekomst van HOVO Brabant. We 
hebben hier als vrienden onze inbreng gegeven vanuit het perspectief van de cursisten. 

3. Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de ALV. We streven ernaar om ook dit 
jaar na de vergadering een muzikaal optreden te laten verzorgen. De ALV zal gehouden 
worden op 5 april 2019. Als tijdens deze ALV niet het volgens de statuten vereiste aantal 
leden aanwezig is, is voorafgaande aan de Forumlezing op 12 april een tweede ALV. We 
verzoeken u vriendelijk de data in uw agenda te zetten. U ontvangt nog een uitnodiging. 

4. Een punt waar we ons binnen Sed Vitae zorgen om maken, is de bezetting van commissies en 
bestuur. De dragende krachten zijn veelal reeds jaren actief en er staan niet voldoende 
opvolgers op. De laatste jaren zien we dat het aantal actieve leden in commissies en bestuur 
steeds verder afneemt. Leden die nog wat tijd over hebben, vragen we daarom met klem om 
ons te helpen en een steentje bij te dragen. We kunnen zo voorkomen dat Sed Vitae in de 
toekomst minder activiteiten kan gaan organiseren.  
Als u een actieve rol binnen Sed Vitae overweegt, dan kunt u voor informatie contact 
opnemen met de secretaris of de voorzitter. 
 

In deze laatste bijdrage van dit kalenderjaar wil het bestuur de commissieleden hartelijk danken voor 
hun inzet in 2018. Sed Vitae kan terugkijken op een jaar met geslaagde activiteiten en interessante 
lezingen. 
 
Rest mij nog u namens het bestuur Gezellige Feestdagen en een in alle opzichten goed Nieuwjaar te 
wensen!  
 
Kees Rijgersberg 
 

 
 

  


