
Beste leden en donateurs


Het is nog maar kort geleden dat wij elkaar mochten treffen in Diemen.

Na enkele jaren weer eens bijeen te zijn voor een informatieve en aangename ontmoeting met 
aansluitend gezellig tafelen. Wat hebben we het gemist.


Vanaf het podium mochten we jullie informeren over de komende activiteiten voor dit en volgend 
jaar. Een volgende stedentrip werd voor het volgend voorjaar in het vooruitzicht gesteld.

Voor dit jaar werd de verwachting uitgesproken voor een mogelijke tocht met de Clipper.

Het oogcontact met “de zaal” sprak boekdelen; glimlachende gezichten, glinsteroogjes en het 
nodige Ja-geknik. Door ons in dank genoteerd.


Welnu, het wordt allemaal veel concreter. Inmiddels is de mogelijkheid een feit en we hebben een 
datum te communiceren: 12 augustus 2022. Wel met een voorbehoud. De oorlog in Oekraïne 
houdt het wereldtoneel momenteel bezig. Wij hoeven u over de ernst hiervan niet te overtuigen.

Ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op te nemen besluiten binnen de Holding aangaande de 
bedrijfsvoering. Als de situatie in augustus daar aanleiding toe geeft zal om moverende redenen 
van de dag af worden gezien. Wij houden dat vanzelfsprekend in gedachten, maar gaan er in 
principe van uit dat de Clipper dag doorgang kan vinden.


Daarnaast ontwikkelen we als alternatief het naar voren halen van de stedentrip. Just in case.


U ontvangt dit voorbericht omdat we graag tijdig inzicht krijgen in de interesse om deel te nemen.

In deze ronde nodigen we u persoonlijk uit voor een dag op de Clipper met een vaartocht als het 
weer dat toestaat. Persoonlijk. We leggen dat even uit. Immers aan de vorige activiteiten konden 
ook partners of introducé’s deelnemen.


Het aantal gasten op de Clipper is gelimiteerd. Er zijn al lang geen activiteiten meer geweest, 
waardoor we  geen inschatting kunnen maken van het animo. Los van wat hierboven al is 
benoemd vanuit onze bijeenkomst. Daarnaast zijn er enkele jaargangen “nieuwe” leden tot de 
vereniging toegetreden. Die worden dus als eerste in de gelegenheid gesteld om mee te kunnen 
gaan. 

Het staat u wel vrij om aan te geven of u graag met een partner zou willen komen; we nemen daar 
zorgvuldig nota van.

De uitnodiging blijft in dit stadium dus persoonlijk voor de leden en donateurs zelf.


Tot slot maken we u er op attent dat een tocht als voorgenomen voor eigen risico is. Wij zijn geen 
reisorganisatie met allerlei dekkingen, maar zullen uiteraard graag alles op alles zetten om er voor 
u een aangename dag van te maken. 


Wat te doen?


Aanmelden kan door een email te sturen aan:       hansdeblaauw@quicknet.nl . 

Vermeld naast uw naam ook een telefoonnummer waarmee u bereikbaar bent.


We bevestigen de aanmelding na ontvangst en over enkele weken berichten we over de 
voortgang van het geheel. 


Wij hebben er zin in!

Dorine, Betty, Jan en Hans
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