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Coronavirus 
Het coronavirus blijft ons parten spelen. Het uitgangspunt is en blijft: zorg dat je gezond blijft en houd je aan de 
voorschriften! De komende weken komen er wel enkele verruimingen. Of e.e.a. ook voor KBO Baarlo wat meer 
mogelijkheden biedt zullen we nog moeten bezien. Het enige wat nu wel mogelijk is, is buiten te sporten. De 
Taichi groep maakt hier nu dankbaar gebruik van. Als andere groepen (bv de gymgroepen) ook van deze 
mogelijkheid gebruik willen maken dan graag even met het bestuur (06-22493152 ) overleggen. We zullen dan 
daar waar mogelijk alle medewerking verlenen. 
 
Wat de activiteiten in t Paedje betreffen het volgende: een dezer dagen zal het bestuur overleggen met de  
verschillende contactpersonen om te bezien wat eventueel wel of niet mogelijk is in ’t Paedje. Hierbij valt te 
denken aan yoga, biljarten, huiskamerproject, rekening houdend met de voorschriften. De deelnemende leden 
zullen tijdig bericht ontvangen omtrent de mogelijkheden. 
 
Of het kermismatinee, dat vorig jaar weer voor het eerst georganiseerd werd dit jaar weer zal plaatsvinden, is 
op dit moment nog niet definitief te zeggen. Als de voorwaarden waaronder e.e.a. gerealiseerd moet worden 
voor die tijd niet wijzigen dan zal het moeilijk worden. De organisatie neemt eind juli een definitieve beslissing. 
Onze wens is: blijf gezond. 
 
 

Info over deelname aan Rabo Clubsupport Venlo in september 2020 
Afgelopen maand heeft onze vereniging van Rabobank Venlo een bericht ontvangen, dat ondanks de onzekere 
en moeilijke tijd en de ingrijpende maatregelen rondom het coronavirus door de overheid, de coöperatieve 
Rabobank een stap extra zal blijven zetten voor haar klanten en leden en dus ook voor de plaatselijke 
verenigingen. Dit houdt onder meer in voor de verenigingen dat de Rabobank de activiteit “Rabo Clubsupport” 
wederom zal organiseren in de maand september en alle KBO-leden die een rekening hebben bij deze bank en 
ook lid zijn van deze bank hieraan kunnen deelnemen.  
 
In 2019 stelde Rabobank Venlo een bedrag van € 75.000,-- hiervoor beschikbaar aan verenigingen welke waren 
aangesloten bij de Rabobank Venlo en onze vereniging ontving een bedrag van € 905,17. Dit bedrag was een 
leuke verrassing voor de penningmeester waarmee wij een aantal activiteiten voor onze leden hebben kunnen 
organiseren. Om te kunnen stemmen moet u niet alleen klant maar ook lid zijn van de Rabobank. Daarom 
vragen wij aan onze KBO leden die een rekening hebben bij de Rabobank maar nog geen lid zijn, zich zo spoedig 
mogelijk aan te melden via de internetsite: www.rabobank.nl/particulieren/leden.. Alleen dan kunt u straks uw 
stem uitbrengen op KBO Baarlo. 
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