
      Nummer 11, 02 maart 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 wat ons verder ter ore 

komt. 

1. Op 25 februari j.l. heeft onze Algemene Leden Vergadering (ALV) 
plaatsgevonden. Deze is, zoals al werd aangekondigd in onze vorige 
nieuwsbrief, online gehouden. De vergadering werd via “Jitsi-meet”, 
bijgewoond door 10 van onze leden.  
Het concept verslag zal t.z.t. gepubliceerd worden op onze website. Zodra dit 
het geval is krijgt u hiervan bericht via onze nieuwsbrief. 
 

2. Tijdens deze digitale ALV heeft het bestuur, na goedkeuring van de ALV, 
Gerrit Bosch mogen benoemen tot erelid van onze vereniging. 
Langs deze weg nogmaals: Gerrit, meer dan verdiend!  Van harte proficiat.  
 

3. Ook heeft het bestuur tijdens de ALV de activiteiten kalender van 2021 
bekend gemaakt. U zult begrijpen dat e.e.a. volledig afhankelijk is van de 
Corona ontwikkelingen maar, zet u 30 Juni alvast in uw agenda. 
Als Corona het ons gunt, zullen we op die dag (vanaf 15:00 uur) een BBQ 
organiseren voor al onze leden. “Fingers crossed”. 
 

4. Van de voorzitter:                                                                                                                                                                 

In vorige nieuwsbrief heb ik een beroep op u gedaan voor ondersteuning bij 

het redigeren van kopij voor de Artilia. Hierop hebben we een 3-tal reacties 

mogen ontvangen, waarvoor onze dank. De redactie zal dit contact verder 

oppakken. 

Ondersteuning voor ons secretariaat heeft zich helaas nog niet aangediend 

dus die vraag blijft staan. Ook voor andere ondersteuning van het bestuur, 

hopen we op jullie hulp. Mocht u zich geroepen voelen, neem dan contact met 

ons op. 

 

5. 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. 
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6. 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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