
 

Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden 

 

Nieuwsbrief 2005-01 

Beste Leden, 

Laat ik beginnen met iedereen een heel goed 2005 toe te wensen, moge een grote dosis 
gezondheid en geluk u ten deel vallen. 
Dat geluk en gezondheid niet iets vanzelfsprekends zijn hebben we 2e kerstdag kunnen ervaren 
met de ramp in Azië. Te veel voorbeelden bevestigen deze regel. 
Terugkijkend hebben we een goed verenigingsjaar achter de rug met diverse geplande 
activiteiten. 
Even achterom kijken doet soms goed. Een prachtige busreis naar Friesland met een dag 
hemels mooi weer. De Landelijke dag in Nieuwegein georganiseerd door het overkoepelend 
orgaan van de belastingdienst; de Commissie Postactieven Belastingdienst (CPB), een 
gigantische organisatie door o.m. de medewerksters van het Servicebureau. En tot slot de 
eindejaarsbijeenkomst in het Centrale Belastinggebouw welke werd bijgewoond door 60 
personen. Naar aanleiding van de toegezonden kerstpakketten hebben velen hiervoor hun 
waardering aan mij uitgebracht Het bestuur vindt het leuk zoiets te doen en is dankbaar met 
positieve reacties. 

Personalia 

We zijn begin 2004 gestart met 107 leden. En per eind december stonden er 109 leden 
ingeschreven op 67 adressen. Voorwaar vooruitgang! 

In 2004 zijn drie berichten van overlijden bij het bestuur binnengekomen te weten: 

Dhr. A. Bouw te Katwijk; Mevr. Serlier te Leiden en Mevr. Spek te Leiden. 

 

Vertrokken zijn: 

Dhr. en Mevr. Bijderwelle te Noordwijk. Zij hebben zich aangesloten bij de Postactieven te 
Amsterdam. De standplaats van dhr. Bijderwelle gedurende zijn actieve dienstperiode. 

Opgezegd: 
Mevr. Bouw te Katwijk heeft te kennen gegeven niet langer lid te willen zijn. 

Ingeschreven werden: 
Peter v.d. Bos en echtgenote – Alphen aan den Rijn; Bert Boss – Leiden; Chris Brijl en 
echtgenote – Alphen aan den Rijn; Piet Zirkzee en echtgenote – Leiderdorp en tot slot 
Mevr. M. Zirkzee- Kapaan – Leiden. 



 

Als bestuur hebben we aardig werk met het aanschrijven van nieuwe leden en het bijwerken van 
de ledenadministratie. Daarom aan ieder de vraag: geef alle mutaties tijdig door aan het bestuur. 
Want als we het van de geruchtenstroom moeten hebben komen wij als bestuur altijd te laat met 
onze reacties. 

Financiën 

De financiën 2004 zijn rond. We zijn uitgekomen. En een overschot van € 105 is meegenomen 
naar het volgende jaar. Het overschot is te wijten aan het feit dat er zich geen calamiteiten 
hebben voorgedaan. De kascontrole vond plaats op 12 januari jl. door de Leden: G. Berkheij en 
M. v.d. Plas. 
Indien er onder de leden mensen zijn die belangstelling hebben voor de begroting en 
afrekening over 2004 graag even een telefoontje of briefje en u ontvangt van mij een 
kopie van de begroting en afrekening over 2004. 
Zo tot zover het verleden. 

Het bestuur heeft weer een programma gemaakt voor het jaar 2005. 

Excursie naar de Betuwe 

Op donderdag 21 april a.s. gaan we een busreis naar de provincie Gelderland (Betuwe) maken. 
We vertrekken om 08.00 uur van het Transferium te Leiden en om 08.30 uur vanaf het Centrale, 
Belastinggebouw te Leiden. 

De eerste stop is vlak bij Tiel voor koffie en gebak inclusief een bezoek aan de tingieterij 't 
Oude ambacht Tin". 
Hier laat Ties van Zon u de nostalgische sfeer in de werkplaats proeven en demonstreert hij u 
het echte vakmanschap zoals gieten, forceren en polijsten. Er is ook nog genoeg tijd om in de 
winkel rond te kijken. 

Wij vervolgen onze route door de Betuwe naar de plaats Buren. Hier gaan we genieten van een 
koffietafel. 
Na de lunch kunt U: 

a. Een bezoek brengen aan het Marechaussee Museum 
Of 

b. Een bezoek brengen aan het Museum Buren en Oranje 
Of 

c. Een rondwandeling maken in het oude stadje onder leiding en met uitleg van een gids. 

De kosten van het museum bezoek zijn niet in de prijs begrepen. Dit is dus "Rekening man". De 
tip voor de chauffeur is wel ingecalculeerd dus we gaan niet meer met de pet rond.  

Op een afgesproken tijd vertrekken wij uit Buren om naar de plaats Haarzuilen te rijden waar u 
gaat genieten van een heerlijk diner. Als afsluiting van het diner krijgt u nog en kopje koffie of 
thee aangeboden. 

En daarna vertrekken we weer voor de thuisreis. 

De kosten bedragen slechts € 27,50 per persoon. Het verschuldigde bedrag dient voor 10 april 

te worden overgemaakt. Op giro rekening: 

4 7 7 1 9 5 8  
t.n.v. Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden. 

S. van Ettenstraat 4, 2003 GP Noordwijk 

Bij annulering van de aanmelding na 14 april wordt de eigen bijdrage niet terugbetaald 



 

De bus heeft een beperkt aantal plaatsen en vol is vol. Daarom heeft het bestuur bepaald dat de 
deelname op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren bepalend is voor de boeking. 
Dus niet de betaling zoals in het verleden gebeurde. Snel reageren met terugzenden van het 
deelnameformulier geeft zekerheden. Uiterlijke datum van aanmelden 25 maart a.s. 

Lezing en diavoorstelling 

Ab Steenvoorden is een natuurmens die regelmatig het buitenland bezoekt voor waarnemingen 
van flora en fauna en daarbij ook cultuur en bewoners niet vergeet. 
Ik heb hem bereid gevonden op donderdag 20 oktober, in de bovenzaal van het 
belastinggebouw te Leiden, een dia voorstelling voor ons te verzorgen over cultuur, het 
landschap de dierenwereld en de geschiedenis van het koninkrijkje Bhutan in het Himalaya 
gebergte. In dit landje worden maximaal 5000 toeristen per jaar toegelaten, dus denk ik dat van 
onze groep er niet veel naar Bhutan toe zullen reizen. 

Het programma op die middag ziet er voorlopig als volgt uit: 
14.00 Ontvangst met koffie/Thee en cake 
14.30 Start lezing met dia's 
15.30 Pauze met en drankje en hapje 
16.00 Vervolg lezing met dia's 
16.30 Einde middag 

Deze lezing is kosteloos de drankjes en hapjes inbegrepen. Het kost een postzegel van € 0,39 
met enveloppe voor het opzenden van uw aanmeldingsformulier. Inzenden voor 15 september. 

Eindejaarsbijeenkomst 

Op woensdag 14 december a.s. organiseren wij een eindejaars bijeenkomst. Dit zal niet zoals 
gewoonlijk een kerstlunch zijn maar een kerstdiner. De aanvangstijd hiervoor is 14.00 uur en dit 
evenement zal om 17.00 uur worden beëindigd. 
Dit zijn de gegevens die we even door willen geven. In de tweede nieuwsbrief die in september 
zal verschijnen, komen we hier nog uitgebreid op terug. 
Maar de datum en uren liggen al vast. 

Zo dit was het dan voor nu, mede namens het bestuur wens ik u allen veel geluk en tot ziens! 

Berend Ike. 


