
     Nummer 9, 01 januari 2021 

NIEUWSBRIEF 

Hierbij bied ik u de nieuwsbrief aan van het bestuur van de V.O.O.A. 

 

Deze nieuwsbrief bevat nieuws over de website, activiteiten en verder wat ons ter ore 

komt. 

1. Ondanks de lock down, waardoor de afgelopen feestdagen voor velen van 

ons anders waren dan gehoopt, hoop ik dat u allen heeft kunnen genieten van 

een welverdiend verlof. 

Namens bestuur en CvGD wens ik u een voorspoedig 2021 in goede 

gezondheid toe. Opdat Corona ons heel snel met rust gaat laten.  

Van Henk en Leny van Raaijen ontvingen wij een kerstkaart waarvoor onze 

dank. Zij wensen het bestuur en alle leden van onze vereniging een 

fantastisch 2021 toe. “Uiteraard namens ons allemaal ook voor jullie, Henk en 

Leny;  alles wat wenselijk is voor het nieuwe jaar. 

 

2. Bij het verzenden van de vorige nieuwsbrief is er helaas iets fout gegaan 

m.b.t. de zichtbaarheid van de mailadressen van de geadresseerden, 

waarvoor onze excuses.   

 

3. Afgelopen december heeft u de Artilia op de mat gekregen waarin we 

aangaven te onderzoeken of een digitale ALV tot de mogelijkheden behoort. 

Maar door de huidige verzwaring van de coronamaatregelen achten we dit op 

korte termijn nog niet verstandig. Zodra dit wel het geval is laten we u dat 

weten via onze maandbrief. 

 

4. Van de voorzitter:                                                                                                                                                                 

Onze vereniging wordt sinds jaar en dag in stand gehouden door collega’s 

zowel actief als postactief, die zich geheel belangeloos inzetten voor de 

doelstelling van onze vereniging. Onze vereniging is er vóór, maar zeker ook 

dóór haar leden. Zonder deze vrijwillige inzet stopt het. 

De oproep om ondersteuning voor ons secretariaat in de vorige maandbrief en 

de Artilia heeft helaas tot op heden, nog geen enkele reactie opgeleverd. 

Langs deze weg doe ik nogmaals een dringend beroep op u allemaal. “Sta op 

en steun uw bestuur door uw steentje bij te komen dragen”.  

Ik hoor graag van u !!  

 

5. De V.O.O.A. heeft de ambitie om aandacht te besteden aan onze leden 

wanneer er een bijzonderheid speelt. Geboorte, langdurige ziekte, huwelijk of 

individuele uitzending als militair. Als het echter bij ons niet bekent is lukt dat 

helaas niet. Dus laat het ons, in voorkomend geval, weten. 

 



6. Wilt u zelf een stuk(je) schrijven om op de website en in de Artilia te laten 

plaatsen, nou dat is niet zo moeilijk; 

a. De tekst mag u gewoon in “platte” tekst (Word bestand) aanleveren bij 

redactie@vooa.nl, wij bewerken en redigeren het wel voor u. 

b. De foto’s (graag redelijk hoge resolutie) kunt u naar ons toesturen; 

(redactie@vooa.nl) m.b.v. het gratis programma WeTransfer, 

(https://wetransfer.com/) gratis t/m 2 GB. 

 

7. Adres gewijzigd of ander emailadres, geef het door aan de secretaris op 

secretaris@vooa.nl dan blijft u deze nieuwsbrief en alle andere informatie 

aangaande de V.O.O.A. netjes ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Paul de regt 

Voorzitter V.O.O.A. 

secretaris@vooa.nl 

mailto:redactie@vooa.nl
https://wetransfer.com/
mailto:secretaris@vooa.nl
mailto:secretaris@vooa.nl

