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Voor vrijwilligers, sponsoren en iedereen die
Herberg Papilio een warm hart toedraagt.

Nieuwsbrief 14                                         November 2021

Belangrijke data

• Kerststukjes actie: 6-8 december

• Nieuwjaarsduik: 1 januari 2022 (afhankelijk van de mogelijkheden

m.b.t. corona)

• Herberg Papilio week 18: 30 april tot 6 mei 2022

• Wandeltocht Grand Tour de Bree: 26 mei 2022

Terugblik afgelopen maanden

Herberg Papilioweek 17

Ook deze keer waren de gastgezinnen vol lof over de afgelopen Herberg

Papilioweek 17. Er werden veel activiteiten gedaan. Er werd met veel

plezier, voldoening en dankbaarheid teruggekeken op de week, getuige

deze mooie reacties uit het gastenboek:

Lieve mensen van Papilio,

Weet niet goed waar ik beginnen moet. Bedankt!

Bedankt voor jullie hartelijkheid. Bedankt voor jullie luisterend oor.

Bedankt voor jullie goede zorgen. Bedankt voor alle onvergetelijke

activiteiten. Bedankt voor deze geweldige week  De kinderen en wij



hebben genoten. Tijd voor verdriet, tijd voor een praatje .. tijd voor

ontspanning en gelach. Super dat jullie dit georganiseerd hebben. Zo

waardevol Liefs van ons.

Lieve allemaal, Een week vol vreugde en ook ruimte voor verdriet ! Een

fijne week onbezorgd. Een week zonder de kapitein te zijn van het schip.

Even in de passagiersstoel zonder verplichting ! Wij hebben kunnen en

mogen genieten, dankbaar en uitgerust. Aan alle vrijwilligers en

betrokkenen super bedankt voor deze hele fijne week ! De inzet en de

moeite, de liefdevolle open armen waren zeer prettig. Met grote dank.

Bedankt voor de goede zorgen en bedankt voor het laten branden van

ons dochter haar kaarsje. Bedankt voor alle activiteiten, we hebben er van

genoten!! Een week om nooit meer te vergeten. Enorm bedankt !!

Ook voor de vrijwilligers was het een zeer geslaagde week.

Donaties

Goede doelenweek

Deze heeft een mooi bedrag opgeleverd van €1168,43. We bedanken

iedereen hartelijk.

Overige donaties

We hebben twee mooie donaties ontvangen van onze oud gasten de

familie Spee. Uit kerkcollectes die zij hielden  kregen wij  € 140,45 en €

338,80. Ontzettend bedankt hiervoor!

En natuurlijk een hartelijk dankjewel voor onze trouwe maandelijkse en

jaarlijkse donateurs.

Komende  Activeiten
Kerststukjesactie

Het Kerststukjes maken vindt dit jaar plaats in de blokhut van Jong

Nederland Maasbree van 6 tot 8 december, met mogelijke uitloop naar 9

december indien nodig. Het rondbrengen gebeurt vanaf vrijdag 10 

december door het Maasbrees Mannenkoor. Er is een mail gestuurd naar

de vrijwilligers. Mensen die mee willen helpen kunnen zich aanmelden via

info@herbergpapilio.nl De gegevens worden dan doorgegeven aan de

organisatie.

Nieuwjaarsduik

Herberg Papilio en BreeBronne beslissen eind november of de

Nieuwjaarsduik doorgaat. Dit is afhankelijk van de situatie rond corona

tegen die tijd. BreeBronne vraagt wel al de vergunning aan bij de

gemeente en wij zullen ons inschrijven bij Unox.  De verdere organisatie



van de Nieuwjaarsduik volgt dus na de uiteindelijke beslissing.

Herberg Papilio week 18

Deze vindt plaats van 30 april tot 6 mei 2022.

Wandeltocht Grand Tour de Bree

De wandeltocht zal  gehouden worden op Hemelvaartsdag 26 mei 2022.

Noteer maar vast in je agenda.

Uitgelicht
We richten onze bedankspot deze keer heel graag op Jumbo Maasbree.

Een greep uit de vele acties van Jumbo Maasbree waarmee we ontzettend

blij zijn:

Elke Herberg Papilioweek verzorgt Jumbo Maasbree de

welkomstpakketten voor de gasten. Tweemaal hebben we al deel kunnen

nemen aan de Spek de Kas actie. En bij elke Nieuwjaarsduik krijgen we

big-bags en medewerking bij  het klaarzetten van de spullen en prijsjes

voor de tombola. En we mochten al tweemaal deelnemen  aan de

statiegeld actie in de winkel van Jumbo Maasbree. We zeggen opnieuw:

Thank you! Thank you!

Van het Bestuur
In de afgelopen tijd heeft het bestuur het sinds 1 juli 2021 vanuit de

overheid verplichte WBTR document (Wet Bestuur en Toezicht

Rechtspersonen) opgesteld en definitief vastgesteld.

Het WBTR document is verplicht voor verenigingen en stichtingen zoals

ook Herberg Papilio.

In het kort behelst het WBTR document:

·  Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.

·  De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.

·  Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

·  Regels omtrent belangenverstrengeling.



·  Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Waarom wil je dit?

Geen gedoe in je vereniging of stichting.

Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

Zo heeft Herberg Papilio nu ook voldaan aan de nieuwe richtlijnen van de

overheid.

Het document is ter inzage voor alle vrijwilligers.
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