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Leiden, februari 2008

Nieuwsbrief 2008-1

Beste leden.

We zijn alweer in de maand februari en het is dan hoog tijd om de eerste

Nieuwsbrief van het jaar te verzenden. Hopelijk heeft iedereen fijne

feestdagen achter de rug. Wij wensen u in ieder geval een voorspoedig 2008 toe

en wellicht zien we elkaar een paar keer dit jaar.

Terugblik op het Kerstbuffet

De animo was als vanouds weer groot voor het Kerstbuffet.

De groep was ongeveer even groot als de vorige jaren. De reacties die we kregen

waren in het algemeen weer positief.

Uitslag enquête busreis Texel

Hartelijk bedankt voor uw deelname aan de enquête; we ontvingen 24 reacties.

Dit heeft geleid tot de volgende rapportcijfers:

Kwaliteit bus 7,1 (van 5 t/m 9)

Begeleiding van Theo 8,5 (van 5 t/m 10)

Koffiepauze (Akersloot) 8,2 (van 6 t/m 10)

Lunch (Texel) 8,0 (van 6 t/m 10)

Diner (Stompetoren) 6,2 (van 4 t/m 9)

Behoudens het diner - met een ruim 6-je - zijn het mooie scores.

Wij zijn blij met uw tevredenheid over de reis van 2007 en hopen dat het diner

in 2008 ook een 8 gaat verdienen.



Dagje uit met de bus

Het programma voor dit jaar is inmiddels vastgesteld voor wat betreft de

busreis. We vertrekken op woensdag 23 april om 8.00 uur vanaf het transferium

en om ongeveer 8.10 uur bij het “oude” belastinggebouw richting Drimmelen, hier

krijgen we koffie met gebak. Daarna gaan we naar het ontmoetingscentrum van

de Biesbosch en stappen aan boord om een rondvaart van ongeveer 2 uur te

maken. Gedurende deze rondvaart wordt de lunch gebruikt.

’s Middags gaan we een kaasboerderij bezoeken en we sluiten af met een diner in

de plaats Meeuwen.

De eigen bijdrage voor deze reis is, evenals de laatste jaren € 30,00 per

persoon.

Programma rest van het jaar

Op 17 september 2008 is er weer de tweejaarlijkse Landelijke dag in het

Nieuwegeins Business Center (NBC). De nadruk zal dit keer liggen op reünie,

elkaar ontmoeten. De deelneming is gratis, maar de kosten van vervoer zijn voor

eigen rekening. Hieronder staat het aanmeldingsformulier. Gelieve zich aan te

melden voor 16 augustus 2008.

De bedoeling is om in oktober weer een bijeenkomst te organiseren. Wat we dan

gaan doen is nog niet bekend.

Suggesties van u leden zijn van harte welkom.

Voor het Kerstbuffet zijn er wellicht andere mogelijkheden dan de laatste jaren

bij de Chinees. Een verandering is misschien wel weer eens leuk.

U wordt hierover t.z.t. bericht.

Bestuursvergadering- en mutaties

Wij hebben op 6 december 2007 de laatste bestuursvergadering gehouden, deze

was voor het eerst in het nieuwe belastinggebouw. We kregen daar een kleine

maar comfortabele vergaderruimte tot onze beschikking, groot genoeg voor ons

vijven.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst en Frans Hemelop



………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanmelding voor busreis

Naam……………………………………………………………………………… Tel nr.:

(Eventueel) e-mail-adres: .............................................................................................

Zal met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) partner deelnemen aan

de busreis op woensdag 23 april 2008.

Eventuele dieetwensen, waarmee rekening moet worden gehouden:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inzenden uiterlijk op 31 maart a.s. aan:

F Hemelop

Cameliadal 6

2317 HK Leiden

De eigen bijdrage overmaken op girorekening 4771958 t.n.v.

Postactieven Leiden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanmelding landelijke bijeenkomst 17 september 2008 te

Nieuwegein

Naam :...................................... Voorletters..............

Adres :...............................................................................

Postcode en woonplaats ;...............................................................................

Zal deze dag bijwonen met............... personen

Deze aanmelding opsturen aan F.Hemelop
Cameliadal 6
2317 HK Leiden


