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Leiden, februari 2010

Nieuwsbrief 2010-1

Beste leden,

Het is weer tijd voor de eerste Nieuwsbrief van het jaar. We hopen dat

iedereen fijne feestdagen achter de rug heeft.

Wij wensen u in ieder geval een voorspoedig 2010 toe en wellicht zien we elkaar

een paar keer dit jaar.

Terugblik op de bijeenkomst in oktober

Er was helaas niet zoveel animo voor deze bijeenkomst, er waren slechts 26

personen. Aan de entertainer heeft het echter niet gelegen, de aanwezigen

hebben genoten van de ‘proeve van dichtkunst’ die door John van Zonneveld is

gegeven.

Terugblik op het Eindejaar buffet

Dit jaar waren we, zoals gebruikelijk, weer met een flinke groep. Net als vorig

jaar hebben we een lunch besproken in de Haagsche Schouw, de vorige keer was

dit goed bevallen en gehoord de reacties is het dit keer ook weer geslaagd.

Waarschijnlijk dus voor herhaling vatbaar.



Dagje uit met de bus

Het programma voor dit jaar is vastgesteld voor wat betreft de busreis. We

vertrekken op woensdag 21 april om 8.00 uur vanaf het transferium en om

ongeveer 8.10 uur bij het “oude” belastinggebouw richting Luttelgeest waar we

een bezoek gaan brengen aan de Orchideeën Hoeve, er zijn diverse soorten

tuinen en een vlinder vallei. Hier zullen we ook de lunch gebruiken. Na de lunch

vertrekken we richting Otterlo waar we het Tegelmuseum zullen bezoeken en we

kunnen, indien er tijd genoeg is, het plaatsje Otterlo in om een terrasje te

pakken. Hierna gaan we naar een restaurant in Voorthuizen om het diner te

gebruiken.

De eigen bijdrage voor deze reis hebben we dit jaar wat moeten verhogen naar

€. 35,00 per persoon.

Niet geregistreerde partners/introducés dienen echter het volledige bedrag te

betalen. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

Indien er op de dag zelf door omstandigheden alsnog afgezegd moet worden,

volgt hier een mobiel telefoonnummer om dit het bestuur te laten weten:

06

Het aanmeldingsformulier vindt u hierna.



Programma rest van het jaar

In oktober proberen we nog wat te organiseren. De invulling hiervan volgt in de

tweede Nieuwsbrief. Suggesties voor activiteiten zijn welkom.

De datum voor het Eindejaarsbuffet zal vermoedelijk worden bepaald op

woensdag 15 december 2010 en zal waarschijnlijk weer gehouden worden in het

Restaurant Het Haagsche Schouw. Hierover meer in de volgende Nieuwsbrief.

Landelijke dag in Nieuwegein

Op woensdag 29 september 2010 wordt weer de tweejaarlijkse landelijke dag

gehouden te Nieuwegein.

Bestuursvergadering

Wij hebben op 25 november 2009 de laatste bestuursvergadering gehouden.

Enkele punten die wij bespraken, zijn weer van belang voor u allen:

Bestuurswisseling

Het loopt (nog) niet storm om de openvallende plaatsen van Mart (al twee jaar

extra in functie) en Frans (aftredend eind 2008, dus al 1 jaar extra in functie)

te vervullen. Per 1 januari j.l. was Gerard ook aan aftreden toe, maar hij is ook

nog maar in functie gebleven. Dit gaat echter niet tot in lengte van jaren door,

er zal toch eens nieuw bloed in het bestuur moeten komen.

Hieronder volgt nogmaals een korte beschrijving van aard en tijdsduur van de

werkzaamheden. Graag horen wij van u.

Taakomschrijvingen bestuursleden

We laten hier weten welke werkzaamheden er verbonden kunnen zijn aan het

zitting nemen in het Bestuur, zodat kandidaten niet afgeschrikt worden.

Mart Brittijn:

Binnen de vereniging heb ik twee taken op mij genomen.

1. het organiseren en het uitzoeken van de jaarlijkse busreis, dit in samen

werking van onze vaste vervoerder, Theo’s busreizen, die vanaf de

oprichting tot ieders tevredenheid, dit doet.

2. Het zoeken naar een goede en toch niet zo’n exclusieve gelegenheid om

onze eindejaar bijeenkomst te houden.



De tijd die daarmee gemoeid is, schat ik op een 10 tot 15 uur per jaar. Dit naast

de vergaderingen .

Frans Hemelop:

Taakomschrijving penningmeester

- beheert de gelden van de vereniging;

- verzorgt de begroting en de jaarrekening;

- nodigt jaarlijks de kascontrolecommissie uit voor een controle;

- houdt de verkiezing van de kascontrolecommissie bij;

- brengt 1 x per jaar voor 1 april verslag uit aan het Service bureau en in de

Nieuwsbrief;

- verzorgt het regelmatige contact met het Service bureau;

- levert 2 x per jaar een bijdrage aan een bestuursvergadering;

- houdt de deelname aan en de betalingen bij voor de diverse evenementen;

- steunt de organisatie van de diverse evenementen.

Dit alles is – door slechts drie evenementen - van bescheiden omvang.

Gerard Kamphorst:

De werkzaamheden bestaan uit:

- het maken van de Agenda en het voorzitten van de 2 bestuursvergaderingen;

- het regelen van een locatie voor de bestuursvergaderingen;

- het maken van de Nieuwsbrief, 2 keer per jaar;

- het regelen van de bijeenkomst in oktober.

De overige twee bestuursleden zijn stand by.

Sinds 20 september 2008 een eigen website

De website – onderhouden door Frans Hemelop - wordt gedeeld met de Leidsche

vereeniging van postzegelverzamelaars en is bereikbaar op:

http://home.planet.nl/~hemel026/home.htm

Vooral door de foto’s trekt de site bij veel belangstellenden de aandacht.

Graag nodigen wij u ook uit om eens ‘op bezoek’ te komen.

In mei 2009 hebben we de volgende bestuursvergadering gepland. Als u vragen,

opmerkingen of punten voor die vergadering heeft, horen wij dat graag van u.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst en Frans Hemelop



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

Aanmelding voor de busreis

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

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

.............................................................................................................................................

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

busreis op woensdag 21 april 2010.

Eventuele wensen voor een dieet, waarmee rekening moet worden gehouden:

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

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

Onze/mijn opstapplaats is: Transferium / oud-Belastingkantoor

Wij ontvangen alleen subsidie voor aangemelde personen!

Inzenden uiterlijk op 10 april 2009 aan:

F. Hemelop

Cameliadal 6

2317 HK Leiden

De eigen bijdrage (€.35,00) overmaken op

ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN.


