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Dit jaar geen jaarvergadering
Normaal gesproken houdt Klarenbeeks Belang ergens begin april haar jaarlijkse jaarvergadering. Een overzicht van de
vele activiteiten waar Klarenbeeks Belang mee bezig is (geweest) komt aan bod, inclusief het jaarverslag en de financiën.
We hebben er voor gekozen deze vergadering niet online te houden, maar dit jaar over te slaan.
Wat we echter niet wilden overslaan dit jaar, is de vrijwilliger van het jaar. Ieder jaar is het voor Klarenbeeks Belang weer
zowel makkelijk als ook moeilijk deze te vinden. Makkelijk, omdat er keuze is uit vele actieve Klarenbekers die zich
vrijwillig voor ons dorp inzetten. Moeilijk, omdat we een keuze moeten maken uit deze vele vrijwilligers. Dit jaar hebben
we unaniem besloten dat Chris Wolters deze eer toekomt. Hieronder lees je er meer over.

Jaarstukken vanaf heden online
Het jaarverslag over 2020 en de financiële stukken staan vanaf nu online. Klik hier om deze te bekijken.
Mochten hier vragen over zijn, schroom niet om ons te benaderen. Indien er geen bezwaren komen, en de kascommissie
de cijfers goedkeurt, worden per 1 juni de jaarstukken definitief.

Chris Wolters vrijwilliger van het jaar 2020
Anders dan anders hebben we op maandag 19 april de uitreiking van
de vrijwilliger van het jaar gehouden. Normaal lokken we deze
Klarenbeker naar de jaarvergadering en verrassen we hem of haar met
deze prijs.
Dit jaar konden we hem vlak bij zijn huis met een smoes naar buiten
lokken. Hij kreeg een prachtige en persoonlijke toespraak van onze
voorzitter Erik Neuteboom. Chris is, zoals velen weten, altijd erg druk
met het organiseren van de jaarlijkse carnaval vanuit C.V. de
Neutenkrakers. Natuurlijk doet hij dit samen met een heel team van
vrijwilligers. Vooral achter de schermen zorgt Chris voor een
zorgvuldige planning en schema’s om het carnavalsfeest en alles wat
daarbij hoort op en top te regelen. Vele uren die wij als Klarenbekers
niet zien. Naast het vrijwilligerswerk bij de carnavalsvereniging is Chris
ook actief bij S&P 84. Een supervrijwilliger.

Klarenbeeks Belang bedankt Chris en het hele team
van C.V. de Neutenkrakers voor het organiseren van
het jaarlijkse carnavalsfeest. Echt geweldig voor het
dorp en de dorpen rondom Klarenbeek. Zelfs toen dit
jaar het feest niet door kon gaan, hebben jullie het
dorp op een geweldige manier carnaval laten vieren.
Na de toespraak werd Chris verrast met een fietsende
drive thru van de carnavalsvereniging.
De volledige en erg aansprekende toespraak van de
voorzitter is te vinden op de site van Klarenbeeks
Belang (klik hier). Op facebook (klik hier) is een
interview met Chris te bekijken.
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