KANTTEKENINGEN

De tijd vliegt. De vakantie is bijna weer om en
het nieuwe hobbyseizoen gaat weer
beginnen. We hopen dat u van een fijne
vakantie hebt genoten.
Mededelingen:
We hadden een mooi evenement in Zaandam
en het Nederlandse comité heeft haar best
gedaan er een groot feest van te maken.
Ondanks onze inzet was de opkomst van de
bezoekers ver beneden de vooraf gemaakte
inschatting. Dit heeft er mede voor gezorgd
dat de inkomsten ook veel minder waren dan
gebudgetteerd.
Hierdoor is er een fors verlies ontstaan. Het
comité is nu door het EC aansprakelijk gesteld
voor het verlies.
Wij doen hierbij een beroep op de
Nederlandse OIDFA leden om iets te
verzinnen waardoor wij in ieder geval iets van
deze verliezen goed kunnen maken.
We hebben nog boeken van Zaandam in de
verkoop en ook patronen. Als we die allemaal
kunnen verkopen hebben we al iets
bijgedragen.
Maar misschien heeft iemand van jullie ook
een spetterend idee om wat geld bijeen te
brengen zodat we onze goede wil toch laten
zien.
2-3-4 augustus jl. was de AC-vergadering in
Tartu, Estland. Een mooie plaats ergens in het
midden van het land. Er waren 28 AC-leden
aanwezig en we hadden een overvolle
agenda. Naast de gebruikelijke agendapunten
zoals begroting en andere bestuurlijke zaken,
werd er ook een forum gehouden met als
onderwerp: hoe zien we de toekomst van
OIDFA en hoe komen we daar. In groepjes
werden diverse opmerkingen onder de loep
genomen. Wat duidelijk in alle gesprekken
naar voren kwam was dat OIDFA zijn star
beleid, aangaande de toegelaten technieken
(klos- en naaldkant) wat moet gaan
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versoepelen. Zo werden de Lierse kant en de
Ierse kant naar voren gebracht als
kanttechnieken die zeker een kans verdienen.
Op deze manier kunnen we veel meer nieuwe
leden in onze organisatie verwachten. Maar
ook kunst breien is een “kant” te noemen.
Dus was de eindconclusie dat OIDFA wat meer
met de tijd moet meegaan en de blik wat
verruimen. OIDFA, “spread your wings”!
Het bezoek aan de locatie waar volgend jaar
het congres wordt gehouden kunnen jullie
zien op de contactdag. We hebben een
uitgebreide fotoserie met uitleg hierover.
Terugblik op de Contactdag van 30 maart
2019
Na de gebruikelijke mededelingen heeft Tine
Oderkerk haar kant in het zonnetje gezet.

Ringen kussentje. Kant ontwerp Anne-Marie
Verbeke, uitvoering Tine Oderkerk. Uitvoering
borduurwerk Cor Oderkerk.

Als workshop hebben we, ter voorbereiding
op het komende congres in Tartu,
parapluutjes geklost.

Ontwerp en uitvoering Liesbeth van Loo.

We hopen nog wat werkstukken van de
workshop op de komende contactdag te
kunnen zien.

KANTTEKENINGEN
Contactdag 26 oktober 2019:
Programma voor de komende contactdag:
o Mededelingen
o Power Point Tartu - Estland
o Tony de Kaper zet haar “Kant in het
zonnetje”
o Verrassings-workshop
Wij zorgen voor een materiaal pakketje.
o Na de lunch mogelijkheid om de
contributie voor 2020 (€ 36,00) te betalen.
Doordat Liesbeth per 1 januari 2019 General
Treasurer OIDFA is geworden, hebben we
behoefte aan uitbreiding in het bestuur.
Wilt u ons komen versterken?
Neem dan contact op met één van de
bestuursleden.
KOMENDE CONTACTDAGEN:
26 oktober 2019
29 maart 2020
KALENDER 2019:
o LOKK Kantmarkt 29 en 30 november 2019
KALENDER 2020:
o Handwerkbeurs Zwolle 13 t/m 16 februari
2020
o LOKK Kantmarkt xx en xx november 2019
OIDFA CONGRESSEN
o 19th OIDFA Congress Tartu - Estland
31-07/02-08-2020
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Contactgegevens OIDFA-bestuur Nederland
Liesbeth van Loo (raadslid)
Eems 172
9204 JZ DRACHTEN
: (0512) 53 02 52
@: j.loo20@upcmail.nl
Anja Mosheuvel (raadslid)
Willem Kloosstraat 11
6901 LH ZEVENAAR
: (0316) 331321
@: a.mosheuvel@gmail.com
Tony de Kaper-van Aalst (raadslid)
Hollandiahof 20
3119 ZD SCHIEDAM
: (010) 229 28 72
@: tony@dekaper.com
Penningmeester/secretariaat
Tine Oderkerk
Zuideinde 249
1511 GN OOSTZAAN
: (020) 631 99 86
@: oidfanederland@gmail.com
Mocht u vragen hebben over OIDFA neem dan
contact op met de bestuursleden via
info@oidfanederland.nl
OVERIGE ZAKEN:
Nederlandse vertaling Bulletin OIDFA
Wilt u de Nederlandse vertaling ontvangen, dan
zijn de jaarlijkse kosten voor ontvangst per
reguliere post € 10 en per e-mail € 2,00.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Tine
Oderkerk
Wijzigingen postadres/e-mailadres
Wijzigingen kunt u doorgeven aan
Oderkerk

Tine

Kanttekeningen per e-mail
Leden met een e-mailadres, ontvangen de
Kanttekeningen elektronisch. Dit scheelt veel
portokosten.
U kunt uw e-mailadres doorgeven aan Tine
Oderkerk. Beschikt u niet over email, dan
ontvangt u de Kanttekeningen via de post.

o

2022 Hamburg – Duitsland (= 40 jaar
OIDFA)
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