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In deze laatste “Van de webmaster” van 2017 wensen we iedereen alvast fijne
feestdagen en een goede jaarwisseling toe en voor 2018 veel veilige, mooie sprongen en
succesvolle, gezellige wedstrijden.

Laatste Wintertraining 17-12-2017
Zoals afgelopen jaar willen we de laatste Wintertraining van het jaar niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Natuurlijk maken we een of enkele sprongen op Teuge als het weer het toelaat.
Programma vanaf 14.00:
Eindejaarsborrel in het tuinhuis bij Bram Lasschuijt
Bijdrage catering: (Koffie – Erwtensoep – Glühwein) € 5,- p.p.
Graag opgave vóór 15 december 2017 bij Ton de Kuijer ( tdekuijer@hetnet.nl ) als je
meedoet aan de Eindejaarsborrel i.v.m. de inkoop van de victualiën.
Let op: Het dragen van warme tuinhuiskleding strekt tot aanbeveling.

Lief en Leed
Een van de leden heeft onlangs nog telefonisch contact met Jim Huizinga gehad. Jim heeft in dat
gesprek aangegeven dat er voor hem een zekere gewenning aan de nieuwe situatie is en dat er ook
nog wel eens wat gelachen wordt. Positieve geluiden dus.

Contributie 2018
Op de ingelaste bijzondere ALV van 29 september 2017 is het voorstel van het bestuur om de
contributie voor 2018 naar € 10,- te brengen aangenomen.
U doet de penningmeester een groot plezier als u na 1 januari 2018 z.s.m. de jaarlijkse contributie
overmaakt op naam van : PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2018”
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ALV 2018


Op 10 maart 2018 staat de ALV POPS-NL weer gepland. Plaats van handeling is zoals de
afgelopen jaren bij Chinees-Indisch Restaurant Nieuw Peking, Rijksstraatweg 23,
7391 MH Twello. Tel.: 0571-271572
 Zoals bekend heeft Wim van Raalte zich slechts voor 1 jaar beschikbaar gesteld als
voorzitter op de ALV 2017 en is dus aftredend en niet herkiesbaar. Bram Lasschuijt heeft
zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter. Andere kandidaten voor de functie
van voorzitter kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris.
 Judith Mogendorff is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. We zijn dus op zoek
naar een nieuwe secretaris. Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden
bij de secretaris.
 Niet vergeten om bij de secretaris op te geven met hoeveel personen je naar de ALV komt
en of je blijft eten. Dit in verband met de afspraken met het restaurant over de vergadering.

POPS World Meet Nagambie (Australië) 19-04-2018 t/m 28-4-2018
Meer info op http://www.popsworldmeet.com/ en https://www.skydivenagambie.com/
Tot op heden zijn er nog steeds 3 leden waarvan bekend is dat ze willen gaan of inmiddels al
geboekt hebben:
Victor Spaan, Bram Lasschuijt en Ton de Kuijer.
Er zijn door deze 3 leden onderling al afspraken gemaakt over het aanschaffen van teamkleding en
NL-promotie “goodies”.
De teamkleding en NL-promotie “goodies” worden door POPS-NL vergoed uit het door de
voormalige Stichting WPM2012 beschikbaar gestelde budget.
De gekozen teamkleding is zo in de smaak gevallen dat 4 leden van POPS-NL een diepteinvestering hebben gedaan en ook dezelfde broek en het poloshirt hebben aangeschaft dat door de
POPS-NL afvaardiging naar Nagambie is gekozen.
Het bestuur is van mening geweest daarom een bijdrage te doen aan deze leden door het
borduurwerk aan het shirt en de broek te vergoeden en een clubbadge te verstrekken om op de polo
te naaien.
Ook is besloten, dat leden die alsnog deze broek en het poloshirt zelf aanschaffen het borduurwerk
en de badge vergoed krijgen. Zodat we er op buitenlandse happenings “POPS-NL” bijlopen.
Wil je alsnog mee naar Nagambie, neem dan contact op met het bestuur of een van de 3 genoemde
leden.
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