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Het was een 
vreemd jaar, het 
afgelopen jaar. 
Beide contactdagen 

geannuleerd, het congres 
een jaar uitgesteld en als nasleep van 
‘Zaandam’ ons hele bestuur afgetreden. 
Tony, Liesbeth, Anja en Tine, heel erg 
bedankt voor alles wat jullie voor OIDFA 
Nederland hebben gedaan. 
Na lang nadenken heb ik, Gon Homburg, 
aangeboden om het secretariaat en het 
penningmeesterschap op me te nemen. 
Ik ben sinds 2000 lid van de OIDFA en 
vanaf 2018 webmaster van OIDFA 
Nederland. Heb een aantal congressen 
bezocht, waarvan ik leuke vriendschappen 
heb overgehouden. Dat is de reden, 
waarom ik de Nederlandse afdeling graag 
overeind wil houden. 
Natuurlijk kan ik niet alleen het bestuur 
van onze afdeling vormen. 
Wie komt me hierbij helpen? 


Momenteel hebben we geen raadsleden 
meer. Nederland is dus niet meer in de AC 
vertegenwoordigd. Als je dit leuk lijkt, 
neem dat contact met me op, zodat we je 
kandidaat kunnen stellen.


Agenda:


28 maart 2021  
Het was fijn geweest, als we in maart weer 
een contactdag konden houden. Maar ik 
ben bang, dat dat niet gaat lukken. 
Misschien kunnen we het dan op een 
andere manier doen, bijvoorbeeld via 
Zoom. Hebben jullie ideeën? Laat het me 
weten op secretaris@oidfanederland.nl


30 juli - 1 augustus 2021  
19e congres in Tartu, Estland


30 oktober 2021 
Contactdag


2023 
20e congres in Hamburg, Duitsland


Contactgegevens OIDFA-bestuur 
Nederland 

Secretaris/penningmeester: 


Gon Homburg


Saxen Weimarlaan 24 hs


1075 CC  Amsterdam


tel: 06 53713715


e-mail: secretaris@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 Gon.


• Wijzigingen postadres/e-mailadres 

Wijzigingen kunt u doorgeven aan Gon.


• Kanttekeningen per e-mail 

Leden met een e-mailadres, ontvangen de 
Kanttekeningen elektronisch. Dit scheelt 
veel portokosten. 

U kunt uw e-mailadres doorgeven aan 
Gon Homburg. Beschikt u niet over email, 
dan ontvangt u de Kanttekeningen via de 
post. 


• Website OIDFA Nederland 
Kijk voor het laatste nieuws op de website 
www.oidfanederland.nl
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