Kanttekeningen
augustus 2010

Nederlandse leden van OIDFA

Bestuurswisseling Nederland

De zomer is nog niet ten einde maar toch
willen wij u al uitnodigen voor de
contactdag op 30 oktober.

Tijdens het congres in Japan hebben
Josephine Groeneveld, Renée van
Walsum en Lennie Posthumus afscheid
genomen uit het bestuur.
De nieuwe raadsleden voor Nederland
zijn Robin Venker en Annemieke
Solleveld.
De taken worden als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Robin Venker
Secretaris:
Annemieke Solleveld
Penningmeester:Liesbeth van Loo

CONTACTDAG 30 OKTOBER 2010

Deze contactdag staat in het teken van
Japan. Wij willen u dan iets vertellen en
laten zien over het congres. Ook is er ’s
middags een workshop met een Japans
tintje onder leiding van Nel Butter.
CONTACTDAG 27 MAART 2010

Nieuwe samenstelling Hoofdbestuur
Tijdens de Algemene ledenvergadering
in Japan is de nieuwe samenstelling van
het hoofdbestuur bekend gemaakt. Deze
is als volgt:

Op deze contactdag heeft Lia Baumeister
ons iets verteld en laten zien over
Hinojosakant. Ook heeft Lia samen met
Christa van Schagen een workshop
verzorgd.
Wij hopen de resultaten van deze
workshop op de komende contactdag te
zien.

Voorzitter:
Louise Senécal
Vice-voorzitter: Mary Shields
Secretaris:
Anna Maria Gatt
Penningmeester: Kerstin Eriksson
Redacteur:
Joan Geoghegan

OVERIGE ZAKEN:

2012 Caen – Frankrijk
6-7-8 juli

De kaarten die u in bruikleen heeft
gegeven voor de Nederlandse stand in
Japan kunt u de komende contactdag
weer meenemen.
Kunt u die dag niet aanwezig zijn, en wilt
u de kaarten per post terugkrijgen, dit
dan doorgeven aan:
Lennie Posthumus-van Eijkelenburg
Pluvierplantsoen 14
1131 MH Volendam
e-mail: hermanna@quicknet.nl

KOMENDE CONGRESSEN

2014 Australië

Nederlandse raadsleden: Robin Venker(voorzitter), Liesbeth van Loo(penningmeester), Annemieke Solleveld (secretaris)

Nederlandse vertaling Bulletin

Aanmelding voor Contactdag

Het is mogelijk om de Nederlandse
vertaling van het Bulletin toegestuurd
te krijgen.
De kosten zijn € 9,50 bij verzending
per post.
U kunt de vertaling ook per e-mail krijgen.
Dit scheelt aanzienlijk in de kosten,
hiervoor betaalt u slechts € 2,00.

Als u zich aanmeldt voor de contactdag,
wilt u dan niet alleen het geld overmaken
en daarbij uw lidmaatschapsnummer
vermelden, maar ook het strookje sturen
naar Liesbeth van Loo i.v.m. de
administratie.
Om organisatorische redenen is het
niet mogelijk om onaangekondigd
naar de Contactdag te komen!

U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Liesbeth van Loo
Eems 172
9204 JZ Drachten
e-mail: j.loo20@upcmail.nl

Kanttekeningen per e-mail
Als u de Kanttekeningen per e-mail wilt
ontvangen, stuur dan even een e-mail
aan Liesbeth van Loo
(j.loo20@upcmail.nl)
of aan Annemieke Solleveld
(annemieke.solleveld@hetnet.nl)

DATA KOMENDE CONTACTDAGEN:
26 maart 2011
29 oktober 2011

Tot ziens op de contactdag op
30 oktober a.s.
De Nederlandse raadsleden:
Robin Venker (voorzitter)
De Brandt 4
7722 PE Dalfsen
tel: 0529-427202
e-mail: r.venker-robart-morgan@planet.nl

Adreswijzigingen
- Wilt u adreswijzigingen doorgeven aan
Liesbeth van Loo. Zij geeft dit dan door
aan de Internationale Penningmeester in
Zweden.

Liesbeth van Loo (penningmeester)
Eems 172
9204 JZ Drachten
tel: 0512 530252
e-mail: j.loo20@upcmail.nl

- Wanneer u de kanttekeningen of
vertaling per e-mail ontvangt, ook
wijzigingen in e-mailadressen doorgeven
aan Liesbeth van Loo.
(j.loo20@upcmail.nl)

Annemieke Solleveld (secretaris)
Hoogstraat 68
7311 CW Apeldoorn
tel: 055-5216946
e-mail: annemieke.solleveld@hetnet.nl

- Heeft u suggesties, vragen,
opmerkingen, ideeën, goede tips of iets
waarvan u denkt dat het belangrijk is om
te weten, wilt u dit dan aan ons
doorgeven. Het adres van het
secretariaat vindt u onderaan deze
kanttekeningen.

Nederlandse raadsleden: Robin Venker(voorzitter), Liesbeth van Loo(penningmeester), Annemieke Solleveld (secretaris)

