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De meesten van jullie zullen wel zeggen: Eindelijk !! Ja inderdaad ik ben wat aan de late kant. Maar vergeten
….niet dus. Hebben wij als bestuur misschien de eerste maanden van dit zitten slapen ? Nee hoor maar we
hadden wat zaken die onze aandacht hebben opgeëist.
Welke? ……Bestuurswisseling!……….. Ja zomaar? We beseften dat vele nieuwe leden een verlaging van de
gemiddelde leeftijd met zich mee bracht. Ook hebben we binnen het bestuur wat oudgedienden lopen en in
gezamenlijk overleg hebben we besloten om een rooster van aftreden te maken voor het hele bestuur. Om
zodoende te voldoen aan de leeftijdsopbouw van de leden. Dan krijg je gelijk de vraag hoe moet je dan
verkiezing houden. Een leden vergadering bijeen roepen is een mogelijkheid. Een goede reden hiervoor is
democratie binnen deze vereniging. Maar dat brengt nogal wat te weeg en we beseffen ook dat het bestuur van
onze vereniging als een soort team werkt. Daarom hebben we gekozen voor het systeem dat binnen het bestuur
inclusief diegene die aftreed ,een suggestie wordt gedaan voor een kandidaat. Bij meerderheid van stemmen in
het bestuur wordt het pas mogelijk de nieuwe kandidaat te benaderen voor een bestuursfunctie. Dit is ons
inziens de gemakkelijkste en de financieel minst dure manier van werving en benoeming. Tevens creëer je
daardoor een goed samenwerkend bestuur.
Dat betekent dat John van Zonneveld thans is afgetreden en heeft Eli de Graaf ons verzoek gehonoreerd door ja

te zeggen voor een bestuurdersfunctie.
Omdat John in zijn loopbaan een zgn.,”Randstad zwerver”is geweest is hij als lid welkom zowel in Leiden als in
Haarlem als in Den Haag. Maar hij heeft ons beloofd in Leiden te blijven als ingeschreven lid. Daar zijn we in
ieder geval blij mee.

John!
In de laatste bestuurvergadering heb ik het al gedaan namens alle bestuursleden, maar vanaf deze plaats wil ik je
namens alle leden bedanken voor je inzet, je humor bij het werk voor de Postactieven van de Regio Leiden !
En
Aan Eli de Graaf bij deze welkom bij het bestuur. Wij hopen dat je, je er thuis zult voelen, en vooral ook zo nu
en dan je eitje er kwijt kunt !

Er stromen nog steeds nieuwe leden binnen. Het aantal leden op dit moment bedraagt 140. Dat is voor een plaats
als Leiden echt niet slecht.
Hoe meer leden hoe meer geld dat is een feit wat zeker is. Maar zoals iedereen zal merkten worden wij ook
geconfronteerd met inflatie correcties. Daarom zullen we bij de meeste activiteiten voor dit jaar een eigen
bijdrage vragen. Dit moet wel ,omdat wij graag de kerstpakket actie en de Eindejaarsbijeenkomst gratis aan
iedereen willen blijven aanbieden.

Het programma voor dit jaar. We beginnen zoals gebruikelijk met het dagje uit!
Op donderdag 20 april hebben we . in samenspraak met Theos Busreizen hebben we weer een moois bustochtje
in petto.
We vertrekken om 8 uur van af het Transferium of 8. 15uur vanaf het Belastinggebouw ( denk er wel om op tijd
te zijn , niet aanwezig is niet meegaan!) Dan rijden met de bus richting Leerdam. Daar bezoeken we een



Nieuwsbrief 2006-1
Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden.

glasblazerij en gebruiken er de koffie met gebak..We wonen een demonstratie glasblazen bij en kunnen
vervolgens gebruik maken van de shop faciliteiten bij de Glasblazer.
Daarna is het Lunch tijd. en Theo heeft daarvoor zo zijn contacten laten werken. .

In de middag bezoeken wij een kloosterbrouwerij in “Berkel Enschot”, Hier krijgen we een rondleiding en
uitleg over de fabricage van bieren in het bijzonder kloosterbier. We eindigen de rondleiding in het proeflokaal
om het fabrikaat te keuren. (Voor “anti -bieristen” is er ook wel iets anders te krijgen ).
Na dit evenement reizen we verder per Bus naar. Wagenberg., alwaar een diner voor ons zal worden geserveerd.
Na het diner zullen we de terugreis aanvaarden en we denken rond 21.30 uur weer terug te zijn in Leiden.

De kosten voor deze reis zijn begroot op € 30,- per persoon. We hebben het wel getracht, maar zoals reeds
gezegd we ontkomen niet aan een inflatiecorrectie.
Het aanmelding formulier vindt u aan het einde van deze brief. Graag inzenden voor 8 april a.s.
Betaling voor of op 15 april a.s. a.u.b. op giro: 4771958 t.n.v. Vereniging Postactieven Belastingdienst
Leiden. te Noordwijk.

.Noteert U alvast voor de rest van het jaar.
In een volgende Nieuwsbrief kom ik op de navolgende onderwerpen nog terug.

:Woensdag 27 september .. Landelijke Ontmoetingsdag in Nieuwegein.
De organisatie is in handen van het Ministerie in samenspraak met de landelijke commissie Postactieven en de
dames van het servicebureau.. Deelneming aan deze activiteit is geheel gratis. De kosten van vervoer is eigen
rekening. We hebben bekeken of we een bus kunnen laten rijden maar deze kosten kan bruin niet trekken En een
eigenbijdrage zou meer bedragen dan de reiskosten per openbaar vervoer. Mogelijk kunnen de mensen die met
eigen auto rijden anderen meenemen . Maar je moet zelf even lobbyen tussen de oud collega’s.

Op woensdag middag 25 oktober een excursie .
Dit wordt een excursie met als thema het reddingswezen langs de Noordzee kust en Noordwijk in het bijzonder..
Iedereen is uitgenodigd naar het reddingsstation te Noordwijk te komen. Begin 14.00 uur
Voor diegene die met de bus komen vanuit Leiden Bus 40 of 42 uitstappen halte “Vuurtorenplein”Vandaar is het
twee minuten lopen. Voor de automobilisten is er het parkeerterrein aan het Wantveld te Noordwijk aan Zee.
Net ten Noorden van de Vuurtoren.
De ontvangst zal worden verzorgd door mensen van het reddingsstation. De kosten per persoon worden geschat
op €3.50 per persoon.

D e eindejaarsbijeenkomst op woensdag 13 december.
Gelet op het succes van vorig jaar en de wens van de leden dit nog een keer te herhalen denken wij aan de zelfde
Chinees restaurant te Leiderdorp..

Met vriendelijke groeten en tot ziens
Namens het gehele bestuur

Berend Ike.
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Aanmelding voor de Bustocht op 20 april a.s.

Ondergetekende: ………………………………….Tel nr.:……………

Wil graag met …….. perso(o)n(en) deelnemen aan de bustocht naar
het zuiden, en kiest als opstapplaats:
het Transferium / Belastinggebouw.*

Het verschuldigde bedrag ad. € ………. Is/ wordt overgemaakt op
Girorekening. 4771958.

t.n.v. Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden. te Noordwijk
( voor 15 april 2006 overmaken.)

Met betrekking tot het diner :
Graag opgave van eventueel dieet wensen en aantal personen die aan dit dieet
gebruiken: ……………………………………dieet voor 1 / 2 personen.*

Handtekening …………………………
* Doorhalen wat niet is gewenst.
Deze aanmelding zenden aan:

B.J.B. Ike, Susanna van Ettenstraat 4, 2203 GP Noordwijk
Inzenden uiterlijk 8 april.


