Extra Kanttekening November 2016

Beste leden van OIDFA in Nederland,
Op onze laatste contactdag, 29 oktober j.l., heeft
Margaret Abbey, de vice voorzitter van de OIDFA,
bekend gemaakt dan de General Assembly in 2018 in Nederland zal worden gehouden.
Als uitgangspunt hebben wij gekozen voor Zaandam.
Omdat niet alle leden op deze contactdag aanwezig waren, willen wij via deze extra
Kanttekening u meer informatie geven over dit evenement.
Nadat bekend werd, dat het OIDFA congres in Brugge niet plaats zou vinden, hebben de
Nederlandse bestuursleden gastvrij aangeboden de GA te organiseren.
Volgens de statuten moet deze GA elke twee jaar worden gehouden.
Het OIDFA team in Nederland wil een “aangeklede” GA realiseren en heeft daarbij uw hulp
nodig.
Wij vragen u ideeën, voorstellen en dingen, waar we aan moeten denken, naar ons te mailen
of mondeling door te geven, als u ons ergens tegenkomt.
Wij denken dan aan tentoonstellingen, workshops, cursussen en excursies.
Het is de bedoeling dat één en ander op 9, 10 en 11 augustus 2018 gaat plaatsvinden, met
voorafgaande op 6, 7 en 8 augustus cursussen.
Hoe alles in zijn werk gaat, kunt u volgen in het Bulletin, op de website en wij zullen u d.m.v.
Kanttekeningen op de hoogte houden.
Wij hebben als titel gekozen: Wij houden van KANT, “We Love LACE”.
Daarom zoeken wij patronen van harten van kant.
Graag eigen ontwerpen, zodat we een patronenboekje met hartenkant of kanten harten
kunnen samenstellen.
Ook zouden wij graag voor de aankleding van de locatie gekloste harten willen hebben:
groot, klein, modern, klassiek met verschillende materialen en in verschillende kleuren, het
maakt niet uit.
Wij zien al uw vragen, ideeën en voorstellen van HARTE tegemoet en u kunt ons vinden
onder de bij u bekende adressen. (hieronder nogmaals vermeld)
Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen.
Tevens vindt u bijgevoegd bij dit bericht een verzoek, om uw contributie voor 2017 voor 15
december 2016 te betalen.
Mocht u naar de LOKK Kantmarkt ( 25 en 26 november 2016 ) komen, dan heeft u ook de
mogelijkheid om deze contant te komen betalen bij onze stand (mocht u dit nog niet op de
contactdag hebben gedaan).
Met vriendelijke groeten,
Het Nederlandse OIDFA team:
Liesbeth van Loo j.loo20@upcmail.nl
Tine Oderkerk tine.oderkerk@kpnplanet.nl
Tony de Kaper tony@dekaper.com
Anja Mosheuvel a.mosheuvel@gmail.com
Annemieke Solleveld annemieke.solleveld@hetnet.nl of info@oidfanederland.nl

Contributie 2017
Aan de Nederlandse leden van de OIDFA,
Het is weer november en de hoogste tijd om de OIDFA contributie te betalen. Veel leden
hebben dit al op de contactdag gedaan, maar voor degene die daar niet waren nog even een
herinnering.
Daarom verzoeken we u om uw betaling van € 34,00 voor 15 december over te maken. Op
rekening NL72 INGB 0003 6914 17, ten name van OIDFA, Drachten, met vermelding van uw
lidmaatschap nummer.
Komt uw betaling niet op tijd binnen, dan moet u het eerste Bulletin van 2017 missen.
Voor de vertaling per mail kunt u apart € 2,00 overmaken op dezelfde bankrekening en
voor de vertaling, verzonden per post, kost dit € 10,00. Graag ook het lidnummer vermelden
Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Loo, penningmeester

