
      Nummer 10, 01 februari 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. Recentelijk ontvingen wij het trieste bericht dat oud collega Theo de Langen, 
op 22 dec j.l. op 85 jarige leeftijd in Assen is overleden. Namens bestuur en 
leden hebben wij onze condoleances overgebracht aan de familie. 
 

2. Van de voorzitter:                                                                                                                                                                 

De oproep om ondersteuning voor ons secretariaat heeft helaas nog altijd 

geen enkele reactie opgeleverd. 

Ook de redactie heeft met het stoppen van Gerrit Bosch, een belangrijke 

steun voor het redigeren van kopij, zien wegvallen. Langs deze weg dus 

nogmaals een dringende oproep aan u allen !!  

 

3. Zoals eerder aangekondigd in de Artilia, heeft het bestuur de mogelijkheden 

onderzocht en daarop besloten om de ALV 2021 online door te laten gaan. 

Deze online leden vergadering zal plaatsvinden op 25 februari a.s. van 13:30 

uur tot 15:30 uur. Via internet kunt u interactief deelnemen aan deze online 

vergadering. 

Dit geeft de mogelijkheid om veilig op afstand toch de interactie met elkaar 

aan te gaan. Mocht u de online vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich 

hiervoor aanmelden via secretaris@vooa.nl  

Na inschrijving ontvangt u een mail met verdere informatie hoe deel te nemen. 

Inschrijving sluit op vrijdag 19 februari. 

 

Mocht u niet in staat zijn online deel te nemen maar toch uw stem willen laten 

gelden, dan kunt dit aangeven via secretaris@vooa.nl  Via mail krijgt u de 

onderwerpen die ter stemming zullen worden gebracht met een stembrief 

bijgevoegd. Hiervoor graag als uiterste datum graag 12 februari aanhouden. 

 

4. 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, 
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(https://wetransfer.com/) gratis t/m 2 GB. 

 

5. 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 
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