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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. Bij de nieuwsbrief van oktober jl. heeft u de uitnodiging ontvangen voor onze 

regio-lunch. Deze is erg enthousiast ontvangen. Meer informatie is te vinden op 

onze website. 

Vergeet niet uzelf aan te melden via onze WEBsite !! Dit kan nog voor de 

locaties Oirschot, ’t Harde en Havelte tot 12 november. 

 

Mis het niet !!! 

 

3.  Zoals al eerder bekend gesteld is, is sinds juli van dit jaar een nieuwe wet van 

kracht waardoor het noodzakelijk is gebleken om onze statuten te herzien. Bij 

deze nieuwsbrief heeft u als bijlage, onze nieuwe statuten in concept 

ontvangen.  

Deze zullen tijdens de komende Algemene Leden Vergadering van januari 

2022, ter stemming worden gebracht. Langs deze weg wil ik u verzoeken, deze 

kritisch te bekijken en uw op,- of aanmerkingen uiterlijk 1 december aan te 

geven via secretaris@vooa.nl. 

4. Als COVID 19 het ons toestaat, vindt op 13 januari 2022 onze jaardag plaats op 

de legerplaats Bij Oldebroek. Deze zal, zoals gebruikelijk, voorafgegaan worden 

door onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Noteer de datum dus alvast in 

uw agenda !!  

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. 

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. 
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6. Van de voorzitter: 

Tijdens de komende ALV zal er gestemd worden voor de verschillende 

bestuursfuncties. Op dit moment bestaat het bestuur uit een enthousiast team 

dat enorm loyaal is aan onze vereniging en ik ben er trots op met deze mensen 

de laatste 3 jaar het bestuur te hebben mogen vormen. Al heeft COVID 

behoorlijk aan de rem getrokken, op de achtergrond hebben we zeker niet stil 

gezeten. 

Sinds afgelopen zomer ben ik werkzaam in het zuiden van het land en gebleken 

is dat dat slecht te combineren is met mijn rol als voorzitter. Daarom heb ik 

besloten om mijn termijn als voorzitter in januari 2022 niet te verlengen !  

Heeft u interesse om het bestuur van onze vereniging te komen verstreken, laat 

het dan z.s.m. weten middels een mail aan secretaris@vooa.nl. 

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 van Dijk  

Wnd. secretaris V.O.O.A.  

secretaris@vooa.nl 
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