Reünie informatie:

In ons verenigingsblad de RIL-Post No. 38 van Febr., 2018, kunt U weer
genieten van de bijdragen van de leden. Mooie herinneringen uit, voor velen,
de meest memorabele periode van ons leven: De jaren in dienst van de
K.J.C.P.L.
Het lidmaatschap bedaagt slechts € 20,- per jaar ! U leest het goed.
Voor meer informatie zie: Aanmelding en Contributie op deze website.
Als lid, of donateur van de vereniging ontvangt U de RIL-Post 3 maal per
jaar.
U bent welkom op de jaarlijkse reünie. Tegen een gereduceerd bijdrage kunt
U deelnemen aan een werkelijk zeer uitgebreid buffet tegen een zeer
acceptabele prijs. Drankjes inbegrepen !
EN…vanwege het jubileumjaar 2018 ( 70 jaar ) :
Ontvangt U de RIL-Post van Augustus in kleur,
Ontvangen alle leden met hun partner, dus ook U en Uw partner, het
jubileum geschenk.
Dit jaar vieren we onze Jubileumreünie op Zaterdag 12 Mei 2018 in het
Vogelpark-Restaurant AVIFAUNA.
De benodigde informatie en het inschrijfformulier voor deelname kunt
U in onderstaande convocatie vinden. Het inschrijfformulier kunt U zelf
afdrukken en invullen , of als PDF-formulier invullen en per email versturen
naar de Reünie Coördinator : Reinier Ligtenberg.

1

CONVOCATIEREUNIE2018
Z A T E R D A G 12 M E I 2 018
In Vogelpark-Restaurant AVIFAUNA
Hoorn 65, Alphen a/d Rijn telefoon: 0172-487575
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TIJDSCHEMA
10.30 uur: ARA-zaal open
11.00 uur: aanvang algemene ledenvergadering in bovenzaal
13.00 uur: buffet lunch
16.00 uur: einde reünie
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VERVOER
Alphen a/d Rijn is per trein bereikbaar. Evenals vorig jaar zal vervoer
van het station naar Avifauna vv. worden aangeboden. Dit is beperkt en
enkel voor deelnemers aan de reünie. Vertrek zal plaats vinden tussen
10.15 en 10.50. aan de busstationzijde De terugreis is nader te bepalen
maar staat gepland om circa 16.15 uur. Tevens is er een taxistandplaats
op het stationsplein (advies: taxi vooraf boeken). Er is een grote / gratis
parkeergelegenheid bij de ingang van het vogelpark.
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DEELNAME
Deelname is open voor leden onzer vereniging met introducé(e)s.
Het bestuur nodigt ereleden uit om de reünie als gast bij te wonen.
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BETALING VAN CONSUMPTIES
Alle consumpties uit het Hollandse
inschrijfbedrag inbegrepen.

assortiment

zijn

bij

het
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BUFFET, “Kookspektakel!”
Dit bestaat o.a. uit: soep - salade - verschillende koude gerechten verschillende warme gerechten en diverse nagerechten.
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JAARVERGADERING
Het aantal zitplaatsen in de bovenzaal, waar de jaarlijkse
ledenvergadering zal worden gehouden, is beperkt. Daarom is het
verzoek dat alleen stemgerechtigde leden aan de vergadering
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deelnemen en niet leden voor de duur van de vergadering in de grote
zaal blijven
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KOSTEN DEELNAME
Daar Maersk Benelux B.V. haar subsidie aan onze vereniging beëindigt,
kunnen wij de deelnemers slechts een geringer lager bedrag berekenen
dan de echte kosten. Een lid met eerste introducé(e) betaalt € 40,- per
persoon. Voor elke volgende introducé(e) wordt € 42,- berekend. Tot
onze spijt zijn wij ook genoodzaakt deelnemende
weduwen van
overleden leden te vragen € 25,- aan de reüniekosten
bij te
dragen.
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OPGAVE DEELNAME - AFMELDINGEN
Aanmelding en betaling graag voor 23 april. Reeds gestorte gelden
kunnen slechts tot 23 april worden gerestitueerd bij afzegging voor deze
datum. Dringend verzoek is om uw deelnamesom tijdig te betalen.
Aanmeldingen na 23 april worden niet meer geaccepteerd.
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BETALINGEN (deelname en contributie)
Het IBAN nummer van onze vereniging is NL14 INGB 000 004 8656.
Bij betalingen van buiten Europa in de BIC-code nodig t.w.: INGBNL2A
De penningmeester moet veel tijd besteden aan het innen van de
contributie. Dit komt regelmatig voor bij leden die de reünie niet
bezoeken. Deze leden worden verzocht om voor 1 mei 2018 de
jaarlijkse contributie over te maken. Het alternatief het opzetten van een
incassosysteem vergt relatief hoge administratiekosten en werkt
daardoor kosten verhogend.

10 NAAMSVERMELDING, E-MAIL ADRESSEN en CONTRIBUTIE Het
komt regelmatig voor dat leden bij aanmelding hun (duidelijke)
naamsvermelding bovenaan op het formulier vergeten. Dit levert voor
de organisator een zoekplaatje op.
Een aantal leden blijkt, bij wijziging van hun e-mailadres, dit niet door te
geven aan de secretaris. Dit verzuim bemoeilijkt de communicatie van
de reünieorganisator, penningmeester en secretaris met betreffende
leden aanzienlijk.

3

REUNIE 12 MEI 2018
INSCHRIJFFORMULIER
1. Ondergetekende, hr./ mevr.: ………………………………………………
zal wel / niet*) deelnemen aan de reünie met ……… introducé(e)(s)
hr/mevr.*) ………………………………………………………………..
2. Ondergetekende denkt de jaarvergadering wel / niet bij te wonen.
3. Specificatie verschuldigde bedrag:
1 x lid à € 40,- (geldt niet voor gasten van de vereniging)
1 x weduwe van lid à € 25,1 x eerste introducé(e) van het lid à € 40,……. Extra introducé(e)(s)
à € 42,Totaal uit hoofde van deelname reünie
Te vermeerderen met, voor zover nog niet voldaan):
CONTRIBUTIE 2018 à € 20,-(beperkte leden €10,-)
+ achterstallige contributie(s) op 1 januari 2018
TOTAAL GENERAAL

€ …….
€ …….
€ …….
€ …….
€ ……

€ …….
€ …….
€ …….

Busvervoer: maakt wel / geen gebruik van de speciale busverbinding
van NS station naar Avifauna (visa versa).Met ……Personen.(zie blz.13,
punt 2 voor meer details)
Het totaal bedrag te voldoen (uiterlijk 23 april 2018) op IBAN rekening:
NL14 INGB 000 004 8656 t.n.v. onze vereniging: Ver. O.P. der KJCPL.
Ingevulde formulier opsturen naar reünieorganisator:Renier Ligtenberg
Adres: Weerdeel 20, 4847 CV TETERINGEN (Tel:076-5873542)
Of per E-mail: kjcplreunie@gmail.com
Plaats
........................................
Handtekening
……………………………
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Website van de vereniging

Sinds enige tijd is onze nieuwe website in de ‘lucht’. Henk Kers is binnen
het bestuur het aanspreekpunt en coördinator voor beheer en bijwerken
van de website.
Hiermee kan er meer en frequenter interessante zaken uit het RIL-verleden
aan onze leden worden aangeboden.Wij hopen dat met ondersteuning van
onze leden de website een succes wordt.
Materiaal voor zowel de RIL-Post als de website kunt u aanleveren aan de
hoofdredacteur van de RIL-Post of de beheerder van de website.
Contactgegevens hoofdredacteur RIL-Post: Harry van Twillert
E-mail: harryjanny@gmail.com Tel. 033-2984363
Contactgegevens webbeheerder: Henk Kers
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E-mail: henk.j.kers@hetnet.nl

Tel.070-3201844

Website naam: www.kjcpl-ril.nl/
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