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COLOFON
Dit informatie bulletin is het verenigingsorgaan van de V.O.F.E. Ypenburg
Het verschijnt 3 à 4 x per verenigingsjaar.
Ingezonden stukken worden opgenomen met bronvermelding.
Verspreiding per post of per e-mail naar diegenen die daar geen bezwaar tegen
hebben

let op :

SECRETARIS / PENNINGMEESTER;
gewijzigd adres , e-mail, bank en telefoon
nummer

Fons Knul: Oosterhesselenstraat 419 2545 SZ Den Haag Tel.: 070-211 35 62 Tel: 070
– 211 35 62!!! Bankrekening : //////////Ten name van.: PENNINGMEESTER
V.O.F.E. / YPENBURG,
E-mail: fonsk@ziggo.nl

HOBBY CENTRUM
GEVESTIGD IN DE =EVENEMENTENHAL= (ex- DARLING MARKET ) VOLMERLAAN
TE RIJSWIJKGEOPEND IEDERE DINSDAG EN DONDERDAG VAN CA. 10.00 U TOT
16.30 UUR. CONTACT ADRES: LEO HERMKES. TELEFOON: 070 = 366.25.45

REDACTIE
KOOTWIJKSTRAAT 135 2573 XM Den Haag Telefoon : 070-24 25 36 68 / 24.25.36.68

SOOS
Op de 2de dinsdag van de maand m.u.v. juli en Augustus, Is er de
SOOS in de OTTOBURG Esdoornstraat 3-9 van 12.30 uur tot ca 16.00
uur regelmatig Bingo e.d. Informatie Wil Pronk 070-366 2270
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Ledenadministratie
E.J. Bezuien Laveibos 126 / 2715 RH te Zoetermeer. Tel.: 079.351 0035
e-mail ejbezuien@cs.com


Bij de E-mail editie is toegevoegd een fraaie serie foto’s. Als U
klikt op de vermelding >bijlage II < vindt U een fantastische serie
foto’s van vliegtuigen Beschikt U ook over soortgelijk materiaal en
dat behoeft dan niet altijd de luchtvaart te betreffen maar mag
van alles zijn wat het niveau van familie kiekjes overstijgt, dan
willen we dat graag ter inzage en eventueel voor plaatsing
verkrijgen.


Kerstborrel 2009
.
De datum, vrijdag 18 december’09, is reeds door ons gereserveerd. U
bent dus vast geïnformeerd en ik hoop U dan ook daar weer in een
redelijk goede gezondheid en met een goed humeur te mogen
ontmoeten.
Eerder kunt U natuurlijk als altijd ook gebruik maken van de Soos in de
Ottoburg en het hobby centrum en daar bent U natuurlijk ook van
harte welkom. Zie voor adressen en tijden elders in dit bulletin.
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Pensioen perikelen


AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING OP

10

2009 OM 13.30 UUR IN HET GEBOUW DE
OTTOBURG AAN DE ESDOORNSTRAAT TE RIJSWIJK

NOVEMBER

1). Opening
2). Vaststellen der Agenda
3). Mededelingen
4). Verslag vorige Vergadering. *)
5). Financieel Verslag **)
6). Verslag Secretariaat
7). Vaststellen Begroting 2009 / 2010 **)
8). Verslag Kascontrole Commissie en benoeming nieuwe Leden
9). Bestuursverkiezingen ***)
10). Rondvraag.
11). Sluiting,
*) Neem hiervoor dit exemplaar mee ter vergadering.
Er zijn voor de e-mail abonnees exemplaren beschikbaar.
**) Relevante bescheiden worden ter vergadering uitgereikt.
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***) Kandidaten kunnen worden opgegeven tot aan de vergadering.


verslag van de algemene leden vergadering
van 11 november 2008

Aanwezig waren 22 stemgerechtigde leden.
1.Opening door de voorzitter.
2.Vaststellen agenda

Er zijn geen aanvullende agendapunten.

3. Mededelingen.
Dhr. Bezuien is bereid gevonden om de
ledenlijst bij te houden en een eventuele ledenwerfactie te
ondersteunen samen met Henk Klootwijk. Dit naar aanleiding van
een vraag van Dhr. Bruins. Hiervoor kan worden terug gevallen op
het door Paula Burger beschikbaar gestelde materiaal.
Paula Burger is bereid om het Informatiebulletin te corrigeren.
4. Verslag vorige vergadering.
goedgekeurd.

Na lezing wordt dit verslag

5. Financieel jaarverslag. De penningmeester brengt verslag uit
van de werkelijk gemaakte uitgaven t.o.v. de Begroting 2007-2008.
De aanwezigen gaan met dit verslag akkoord.
6. Verslag van de kascontrole commissie. De kascontrole
commissie heeft de financiële administratie van de penningmeester
gecontroleerd en goedgekeurd. Zij stelt voor de penningmeester
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voor het financiële beleid te dechargeren. Dit voorstel wordt door de
vergadering overgenomen en er word decharge verleend onder
dankzegging.
7.Bestuursverkiezing.
De voorzitter brengt naar voren dat het
bestuur dringend uitbreiding behoeft. Paula Burger is bereid de
functie van tweede penningmeester in te vervullen. De heer Deijs is
aftredend als lid van de kascontrole commissie. In zijn plaats wordt
de heer P.Groot benoemd.
8.Rondvraag
Er is geen actieve ledenwerving omdat wij niet kunnen beschikken
over de personeelsfiles van Fokker Ypenburg Paula Burger meldt
in verband hiermee, dat zij in de kelder nog personeelsgegevens
heeft , en stelt deze gaarne ter beschikking aan de voorzitter
Tenslotte vraagt Dhr. Bruins om het adres van de Ottoburg in het
Informatiebulletin te vermelden.


Van de Penningmeester.

Het nieuwe verenigingsjaar 2009/10 begint, zoals U weet op 1
sept. 2009 en dat betekent, dat er weer een beroep op U gedaan wordt
om de contributie over te maken. Voor die leden is in dit bulletin, als U
het per post ontvangt, een acceptgiro bijgevoegd. Diegenen die het
elektronische exemplaar ontvangen verzoek ik het verschuldigde
bedrag over te maken. De gegevens vindt U in het colofon.
De contributie bedraagt:
voor echtparen per verenigingsjaar € 12,00 en voor
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alleenstaanden : € 7,00 per verenigingsjaar.
Dit verenigingsjaar loopt van 01-09 van enig jaar t/m 31-08
van het daar op volgende jaar.
Vergeet niet op het accept giro in te vullen:
UW EIGEN GIRO of BANKNUMMER UW HANDTEKENING EN
UW NAAM.

Als U deze gegevens niet invult wordt de overschrijving niet door de
bank geaccepteerd. Diegenen die hun contributie over 2008/09 nog
niet betaald hebben, verzoek ik om dat tevens over te maken.
Tot mijn spijt moet ik u informeren dat als iemand meer dan 2 jaar
contributie achterstand heeft, er tot royement zal moeten worden
overgegaan. Als U niet zeker weet of U “bij” bent, dan kunt U me gerust
even bellen. LET OP DE ADRES WIJZIGING IN DE COLOFON!!!
Fons Knul.


Agenda 2009/10

Wie er zin in heeft kan ook op de tweede dinsdag van elke maand
terecht in de Ottoburg op de soos middag. Van ca 12.30 uur tot ca. 16.30
Hier zorgen de dames dat er genoeg nattigheid is voor iedereen en kan er
gekaart, gekletst of gesjoeld worden, enz. Bij voldoende belangstelling
wordt er dan behalve geroddeld ook een bingo gedraaid.
Dit jaar is er weer een kerstbijeenkomst op vrijdag 11 december 2009
Aanvang 13.00 uur. Hiervoor zijn alle leden hierbij hartelijk uitgenodigd.
Niet leden en introducés zijn ook van harte welkom maar dan wel tegen
een vergoeding van € 7.- per persoon
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Ook dit jaar is er weer elke dinsdag en donderdag van ca. 09.30 tot 16.00
uur, gelegenheid om in ons hobbycentrum de opkomende werkstuip te
bevredigen! Inlichtingen over mogelijkheden en tijden bij vriend Leo
Hermkes. Voor adres zie colofon
Dit najaar is in november op de 10de weer de jaarlijkse algemene leden
vergadering. Hiervoor vindt U een uitnodiging en de benodigde
vergaderstukken in dit nummer van het bulletin.
Tenslotte spelen we ook dit jaar weer mee met de Grote Club Actie.
Hiervoor vragen we uw speciale aandacht. De loten koste € 3.-- per stuk
en kunnen nu al worden gereserveerd via ons secretariaat. We krijgen
een groot deel van de opbrengst voor de verenigingskas. Dus we kunnen
gerust zeggen dat Uw deelname een echte steun voor de vereniging is.
Dus als U toch uw contributie overmaakt dan graag uw aantal gewenste
loten opgeven en voldoen samen met de contributie onder vermelding
van het aantal loten.
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