
       Nummer 15, 01 juli 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 onze website (www.vooa.nl) vindt u het laatste nieuws over onze 
vereniging. 
 

2. Zoals gehoopt gaan de versoepelingen de goede kant op en zien wij er als 

bestuur naar uit u allen weer te mogen treffen op activiteiten die we gelukkig 

weer kunnen gaan oppakken. In de aankomende Artilia leest u hier meer over. 

 

3. Onze penningmeester heeft eind maart de jaarlijkse contributie geïncasseerd. 

Helaas gaat het met de incasso’s of betalingen van de contributie nog steeds 

niet bij iedereen goed. Bij een 12-tal leden is het wederom niet gelukt de 

contributie te innen. Bij deze het dringende verzoek om te controleren in uw 

bankgegevens of de betaling correct is gegaan. Mocht dit niet het geval zijn, 

wil ik u verzoeken contact op te nemen met onze penningmeester. 

penningmeester@vooa.nl 

 

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, 

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

c. Heeft u een bijzondere bedoeling met het artikel dat u naar de redactie 

stuurt: bv wanneer het gehouden is aan tijd omdat er data in staan, laat 

dit dan weten aan  de redactie zodat het op WEBsite of Facebook 

geplaatst kan worden i.p.v. de Artilia waardoor het dan wellicht te laat 

gelezen wordt. 

 

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. 

 

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


 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Paul de Regt 

Voorzitter V.O.O.A. 

secretaris@vooa.nl 

mailto:secretaris@vooa.nl

