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Het is al weer 27 januari vandaag en dus tijd voor het schrijven van de eerste
nieuwsbrief dit jaar.
Ik hoop dat een ieder van u met plezier kan terugkijken op gezellige feestdagen en
goed begin voor dit jaar.
Het bestuur wenst een ieder van u vooral een gezond jaar toe en we hopen elkaar
een paar maal te kunnen spreken dit jaar.

Dagje uit met de bus
Het programma voor dit jaar staat nog niet geheel vast. Maar voor het 1e halfjaar
hebben we voor u een geweldige busreis naar het eiland Texel.
We vertrekken op woensdag 25 april aanstaande om 08.00 vanaf het transferium.
Deelnemers, die met openbaar vervoer naar het startpunt komen, kunnen ook
opstappen bij het Belastinggebouw.
Onderweg naar Texel, ergens in Noord- Holland staat de koffie gereed . Daarna
rijden we door naar Texel, en op het eiland worden we verwelkomd door een gids,
die ons eerst meeneemt voor een koffietafel daarna gaan we met de gids per
touringcar het eiland verkennen. Als laatste activiteit hebben we een stop in Den
Burg- hier vertrekken we weer om 16.00 uur en waarna we een diner gaan daarna
terug naar de vaste wal. Vervolgens gebruiken we in Stompe Toren een drie gangen
menu, en zijn we naar schatting rond 9.30 uur weer terug in Leiden. Dit tijdstip is wel
afhankelijk van eventuele files onderweg .
Natuurlijk willen we van te voren weten, wie er mee gaan en waar ze opstappen.
De kosten voor deze reis zijn gelijk gebleven met die van vorig jaar. Dus € 30,-- per
persoon voor leden. Het deelnemersformulier vindt u aan het einde van deze brief.
Aanmelden voor 20 maart 2007.

Inventarisatie van de ledenbestanden.
Dit jaar krijgt u allemaal van het Service bureau Postactieven te Apeldoorn een brief,
met het verzoek uw persoonlijke gegevens, zoals zij die hebben, te controleren en
eventueel te wijzigen waar nodig.
Dit is een twee jarige actie om de ledenbestanden te controleren en te schonen.
Wij vragen uw medewerking, door de vragenstrookjes zo snel mogelijk, goed
ingevuld, terug te sturen naar Apeldoorn.
Ook al kloppen alle gegevens, wil het service bureau toch graag de strookjes weer
terug ontvangen.



Bij voorbaat de dank van de medewerkers van het Servicebureau maar ook die van
ons. Want zonder een goed ledenbestand krijgen wij geen geld om leuke dingen voor
u te doen.

Bestuursmutaties.
Ieder jaar zal er een bestuurslid aftreden. Dit jaar ben ik aan de beurt. De keuze was
voor mij vijf jaar bijtekenen of aftreden. Nu, ik heb de leeftijd en er is privé wat werk
bijgekomen, zodat aftreden op dit moment voor mij goed uitkomt. Ook is er voor mij
een goede opvolging geregeld. Want op ons verzoek heeft Ria Rijsdam toegezegd
het bestuur te komen versterken. Dit zal plaats vinden op de eerstvolgende
bestuursvergadering medio februari. Ik verzeker u echter dat de vereniging een warm
plekje in mijn hart blijft houden, daarom kan voor hand en span diensten het bestuur
op mij rekenen.

Vriendelijke groeten mede namens
de andere bestuursleden
Berend Ike.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier Busreis naar Texel.

Ondergetekende:…………………………………Tel.nr:……………………

Wil graag deelnemen met/zonder* partner aan de busreis Texel.

Stapt op bij het Transferium / Belasting gebouw.

Met betrekking tot het diner, eventuele dieet wensen:
...............................................…………………………………………………

Het verschuldigde bedrag ad. €. ………….. is/wordt* overgemaakt op
girorekening nr: 4771958 t.n.v. Vereniging Postactieven Belastingdienst
Leiden

te Leiden. ( Voor 31 maart overmaken!)

Handtekening:…………………………..

*doorhalen wat niet is gewenst

Deze aanmelding zenden aan: F. Hemelop, Cameliadal 6,
2317 HK Leiden (inzenden uiterlijk 20 maart 2007 !).


