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Nieuwsbrief 66
Een biizondere tijd

\t/e lero in eeó biizondere rird. Her corona-
virus heeft invloed op ons allemaat en dus
ook op onze voenigirg.

De iaarlii[se eeusie w€rd afgelrt o
nieuwe activiteiten kumen [elaas nog niet
otrtplooid worden.

Onze uijwilligers, die zich bezig houden met
archiefrrcrkzaanheden, s@nnen enz., zih
ook vroegtijdig gestopt met hun wer[zam-
heden.

Informatie van het bestuur

Mer ingxng !àn dit jaar ;s er een nicurv adrni-
nisÍatiepakket ií gebruik gcnoner. Daardoor

",',Jen dc s.gc\cn.. die pn\,,q be\oelib /ijr
niet mccr op verschillende plaanen b;jgehou
dcn. & is één 6estard met num, adres, enz.

Alleen de ledenrdminirr"reu, , n J p.nni, g-

meester kumer deze gegeyens ;nzirn, aange,

zien zij een en ander uireraa.d nodig hebbcn
on de stukken te kunnen vcrzenden en de
conrihutie tc kunncn innen.

De coDrriburic Berd ror cn lrcL loris.làr diÉd
&n het 6eg ran hct nicuÍe iààr gehd. Ook
deaLovcL hccti heL besLuur een b$luir senoDleD.
op de ledeivergrte, ins is dn besluir aan dc
iinlv.zige leden gemdd. \Lor eeniedcL dic op 1

lànuàri Iid is, bcd.aagr de cotrrriburic € 17. p.r
lur F; dat blijft vooLlopig zo. Dn bcd g is ;n

de loop vrn her eerrc La anaal venchuldigd.
,qJs ieniand nr hcr ccrtc kwarual lid qorlt. is

liij/zij ir hcr nvccdc kruÍaal , 59,ó i.an deze€
17, iooL dc rcsterende perir e van het lopendc
jaaL rcrchuldigd. \\'odt ienianl in her cvecdc

l'., ,"" t, t. / ,ij ; u

1.n. Ílij een aanmeldhe in het tlcLdc kwanDl is

er iós 15oí rersch!Ldiqd. En biieen aun,el-
d;ng in her vierclc l§vrlmàl hocti er vo.r dÈ resr

rar hct jaar nlets neer bcuald r.1!oide..
\te11eden bcalcn rot op heden hun conlrib!rie
mer ccn rcc.prgirokràii. Dat is een relarjcf
tlurc', w.r kwij,e. ont u een inclruh rc gcvcn:

Wel zijr we. op gepate afstud. weer begon-
ftn met rergaderer

Ve weten aier *anneer *e als wreniging
weer helemaal kunnen starteo

Maar het belangrilkste is: blijfgeod en pas
goed op u zelf zodat re, zo gauw als het is
toegetm, elkaar weer kunnen ontmoeten.

voor hct arnnrken. hr v*zenrlen en h* tr
ilcrkcn van een itcceprgirokaan is le vereniging
L '.. \.;i ."rv. b.1,,,l- .. .v -,-
li; .. ."n ,;,-,, ... \t.r rr ;r . r 'n/n ',, ...
daaLniec drn ook gcstopt.
\tel lcdcn hcbber bii hun aanmeliiing al arnSe-

geven Llar d. cooÍibtrLie àutomatisch gerncar
sccrd niag worder. Dar ls loor een yereniShS

rls de onze verres,cg hct vooLdeligs. Dc korcr
hienrn ttdrage» nog geen 1!ó vaD dc jarrlijkse

N{ede vaDwesc al .tczc v.rand€r;.s$ ivwordr
de ia.rconrriburic 2010 eendtrlis pàs in juni
gchd. D. 1.der die een auromarische incaso
h.bl)en àlselrercn. zien dat begh junl op hun
trànkàfs.hrifr. Da{na hopen rvc dc hicLvoor be

sch.eki $,crlwijze aan.e kunncn houdcn.
Alle leden die eeen nachriging voor cen aurcr

maiische incaso hcbb.D geeever. hebben in-
r ,1.1 .. 'lr.'"',." 1er, ,, . ."r io.r"
zclfovcr r. dàk.n olom rle penninsmeesrer rls-
nog rc n,à.htigei de coDtLibutie afte mogcn
schrijven. I. een cnl<el seral LLijgt u dczc bricf
nog.

Met deze niÈmatic hootr l,el Leslu!r u corre.r

s..l ,..r,1 .lll . \..,n.;\'.-!,. i|

en/ofmnmcLkingen zijn, schumr dan nier om
onzc pcnninqmeesrel Cerrn van deo Bosch, rc
b.nxd.ren. Hij is bereLl<barr peL rcLr-fàon (06

r 379 89r,a)) ofPcr mail
(l9516osch@gnril.con,).



Rabo Clubsupport verplaatst na de zomerperiode

De campagae Rabo Clubsupport, mbij de Paboba*
iedeÍ iaar een del vàn hun winst investeett in clubs en

verenigingen door het hele lmd, wordt nm amleiding
van de coronacrisis en de bijkomende natregelinsen
uitgesteld tot na de zomerperiode. Een passende beslis-
sing in deze veÍandeÍde situatie.

ln de uloop ",r de zorc,pe riodc qo,den $e wee, ui,-
genodigd om ons aan re melden voor Rabo Clubsupport.

Schenkingen

Otrze veredsins hecft hct wlgenrle ontvmgen:

. \ran nevroul! \\rilma Rad;rl
een aanral jaaLgangen ran'I{et tijdschLift vooL Moe'
d.E' (jarrgàng 19,11 c! 1942 .n vàlafàugu$us 194i
ror.n mcr 1948).

. Vrn mevrouw Lheke dc Noord:
I lllm ovs oud-Soildc, rv uir,..ding !àn (l V Dr.n
the. overgezet van USII stick nrar hrd disk.
z bloljes anhxlrier gesreenre. naar boven gekonen blj
boLingen van dc NA-\l, 2200 neter rliep (rcLaricgc-

:ft
Ë

Bent u wel lJant, maar nos seen l van Rabobank À$eD
cn NooLd Drenrhc cn wilt u gLarg mee beslÍsen oveL de

verdcling van hct geldl

\''ràg dro hcr gntis lidmarcclup aan. drn kunr u dn
jur ook m€sreinmen op un Íavorictc vrcniging ofclub.

I ?ilyere. siga.ettend,Í», geschonkor ter herirrering
ààn openins supe.mà.kt Venii.k in 1r69. lrelàLiege-

1 zilveLen sigrLertendoos, gesclionken bii oplerering
R§Z Smildc, DcJongc B\'l h 1971 (LcLrtie 5-

Ècn aantal zihcrer lcpelrjcs mcr wrpcns (o.a. Smildc,
1)ren$e).

FIanelijL dank, ue zijn er bllj meel
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