
Vereniging Post - Actieven
Belastingdienst Leiden









Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183

«hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam»
«Adres»
«Postcode» «woonplaats»

Leiderdorp, februari 2014

Nieuwsbrief 2014-1

Beste leden,

Wij wensen u allen een voorspoedig 2014 toe en velen van jullie zien we

vermoedelijk in april a.s. als we de jaarlijkse busreis weer organiseren.

Mededelingen

Zoals reeds vermeld in de eerste Nieuwsbrief van vorig jaar is er sprake van

reorganisatie binnen de Belastingdienst waarbij een aantal vestigingen worden

opgeheven, hierdoor moet er rekening gehouden worden dat dit in de nabije

toekomst ook gevolgen kan hebben op het aantal verenigingen/groepen van

postactieven. Het landelijk bestuur onderzoekt welke effecten deze

reorganisatie kan hebben op de huidige organisatie.

Tot op heden is er nog niets bekend over de gevolgen voor ons.

Nieuwe leden

Er zijn enkele nieuwe leden bijgekomen.

Dit zijn W.Schrama met echtgenote en J.Lovink.

Bezoek op 23 oktober 2013 in Hillegom aan schelpendecoraties

Warmerdam

Er hadden zich 29 personen aangemeld om deze middag te komen. Er waren geen

afzeggingen en bijna iedereen was op tijd aanwezig.

Nadat we ons gemeld hadden werd de groep in de ontvangstruimte welkom

geheten door de heer Warmerdam. Er werd koffie geserveerd met een tompoes

en de heer Warmerdam liet ons diverse schelpen zien, klein en groot, en vertelde



ons waar deze gevonden worden. Met deze schelpen en de door het bedrijf

gekweekte vetplantjes worden er allerlei decoraties gemaakt voor bedrijven

zoals tuincentra e.d.

De decoraties worden in de schelpen zelf gemaakt, maar veelal ook in glazen

potjes en schaaltjes. De heer Warmerdam deed ons voor hoe een decoratie in

een glazenpotje gemaakt kan worden.

Hierna zijn we het bedrijf in gegaan. Na de bezichtiging van het bedrijf werden

we naar lange tafels met benodigdheden gebracht om zelf een decoratie te

maken.

De zelfgemaakte decoraties werden meegenomen naar huis.

Verder konden er uiteraard ook mooie decoraties, die in de showroom stonden,

gekocht worden.

Terugblik op het Eindejaar buffet

Ook dit jaar zijn we weer naar het Restaurant ‘De Chinese Muur’ in Leiderdorp

geweest. Er waren dit jaar 73 personen aanwezig.



Door Frans Hemelop is, zoals hij elk jaar doet, weer een prachtige

fotoreportage gemaakt van het gebeuren in het restaurant. De reportage, met

leuke omschrijvingen onder de foto. s, staat in zijn geheel op de website van de

Postactieven. Enkele van deze foto’s zijn uit die reportage in deze Nieuwsbrief

overgenomen.

Dagje uit met de bus

Het programma voor de busreis van dit jaar is als volgt samengesteld.

We vertrekken op woensdag 23 april om 8.45 uur vanaf het Transferium naar

Ridderkerk, alwaar wij gastvrij ontvangen worden door chocolatier Frits van

Noppen. Nadat de koffie/thee met gebak is geserveerd laat de heer Noppen ons

zien hoe bonbons en chocoladefiguren worden gemaakt. Voorts vertelt hij waar

de chocolade vandaan komt, hoe het gemaakt en verwerkt wordt. We keuren ter

plekke de kwaliteit. Na het bezoek aan de Chocolaterie gaan we naar Party

Centrum Jaap v.d.Graaf waar we de koffietafel met kroket gaan gebruiken.

Hierna vertrekken we naar Rijsoord waar op historische grond ons het verhaal

wordt verteld van de capitulatie van Nederland. De historische plek is tot in



detail nagebouwd. We zijn getuige van een onbekende gebeurtenis. Het bezoek

wordt afgesloten met een bootvaart over het riviertje De Waal.

Tot slot gaan we, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, naar restaurant De Oude

School in ter Aar voor het diner. De verwachte thuiskomst is 20.30 uur.

De eigen bijdrage voor deze reis kunnen we gelukkig weer omlaag brengen, naar

de prijs van 2011, namelijk €.35,00 per persoon.

We moeten wel minimaal 40 personen hebben om de busreis financieel haalbaar

te houden. Dat zal, denk ik, wel lukken, vorig jaar hadden we weer meer

aanmeldingen dan het jaar daarvoor, het waren er in 2012 slechts 41, maar in

2013 gelukkig alweer 52.

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:

0642998650.

We gaan richting het Zuiden, daarom is het prettiger dat de bus vanaf het

Transferium de A44 op kan. Indien er mensen zijn die niet bij het Transferium

in kunnen stappen, maar wel bij het oude belastinggebouw, dan kunnen zij met

een van de bestuursleden contact opnemen.

Het aanmeldingsformulier vindt u hierna.

U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te zenden voor 4 april 2014 aan

g.rijsdam@ziggo.nl of gerkam@casema.nl

De ontvangst van de e-mail zal dan bevestigd worden.

Programma rest van het jaar

Of er nog iets in oktober wordt georganiseerd is ondermeer afhankelijk van de

gemaakte kosten voor de busreis en of er iets geschikts gevonden kan worden.

In de volgende Nieuwsbrief komen we hierop terug.

De datum voor het Eindejaarsbuffet zal vermoedelijk worden bepaald op

woensdag 17 december 2014 en zal waarschijnlijk weer gehouden worden in het

Chinees Restaurant in Leiderdorp. Ook hierover meer in de volgende

Nieuwsbrief.

Bestuur.

Zoals bekend bestaat het bestuur uit 3 leden. Een van de leden(ondergetekende)

is inmiddels al zo’n 10 jaar actief in het bestuur en vindt het daarom ook eens

tijd om het stokje aan een opvolger over te geven. Wij hebben in de loop der



tijd wel begrepen dat kandidaten voor een bestuursfunctie niet staan te

trappelen. Ik wil echter toch een beroep doen op 1 van de jongere

gepensioneerden om een aantal jaren wat te doen voor de medegepensioneerden.

Mijn taak is niet zo veelomvattend, o.a. 2 x per jaar met z. n drieen vergaderen,

2 x per jaar een Nieuwsbrief maken en tussendoor over de andere zaken met de

overige bestuursleden overleg hebben inzake de uitjes en financien. Ria en Piet

zijn nog niet zover dat ze het stokje willen overgeven. Als iemand aan het einde

van dit jaar mijn taak over wil nemen, hoor ik dat graag.

Wij hebben op 27 november 2013 de laatste bestuursvergadering gehouden en

zullen in de maand mei 2014 de volgende plannen. Als u vragen, opmerkingen of

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

Sinds 20 september 2008 hebben we een eigen website

De website – onderhouden door Frans Hemelop – werd gedeeld met de Leidsche

vereeniging van postzegelverzamelaars. Deze ‘vereeniging’ is sinds april 2010

bereikbaar onder www.lvpv.nl , terwijl onze website bereikbaar is gebleven op:

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

De onderlinge verbinding is echter nog wel aanwezig op beide startpagina’s.

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.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst



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

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 23 april 2014.

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

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

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

Opstapplaats is Transferium in Leiden

Inzenden uiterlijk op 4 april 2014 aan:

Ria Rijsdam

Kamperfoelieplein 21

2225 RP Katwijk

De eigen bijdrage (€ 35,00 per persoon) overmaken op

ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN.


