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Jubileumbijeenkomst op woensdag 10 oktober 2018
Het was weer een gezellige traditionele bijeenkomst in Kumpulan-Bronbeek met
een behoorlijke opkomst van 59 aangemelde leden waarvan er 55 kwamen
opdagen. De ontvangst begon uiteraard na het opspelden van de naambadges,
met koffie/thee en een petit-four met onze maatschappijvlag gedecoreerd, in
het restaurant.
Fred verwelkomde ons en begon met het herdenken van degene die ons zijn
ontvallen na de voorjaarsbijeenkomst, de heren Dick Kolenbrander en Wouter
Polder, met een minuut stilte. Klaas Starrenburg werd als nieuw lid voorgesteld,
hij zat op Terschelling op school van 1960 tot 1962 en begon als 5e op het
s.s. Friesland, daarna de Willem Ruys en de Mataram, 4e wtk op de Zeeland en
de Wonosari, 3e wtk op de Wonorato, de Langkoeas en de Benkalis (ex SMN).
In 1971 gestopt met varen en in dienst getreden bij Coberco een zuivelfabriek in
Leeuwarden en daar zijn werkzame leven in 2006 beëindigd. Het 2e nieuwe lid
Ton Wanders was met vakantie en wordt dus de volgende keer voorgesteld.
Arend Schmale werd vanwege zijn productie van 3 leuke films ( SHVP en Elbe) in
het zonnetje gezet en verrast met een cadeau bon. We verkasten naar de
Sumatrazaal en was het de beurt aan onze penningmeester die een PowerPoint
presentatie hield over de nieuwe privacywetgeving en hoe we daar mee omgaan
in onze club. Een goede vraag was “hoe kunnen we onze collega’s privé
bereiken”, dit kan via één van de vrijwillige bestuursleden die toegang heeft tot
de afgeschermde ledenlijst. Alle leden ontvangen een kopie van de PowerPoint
per mail dan wel per post en het bestuur gaat er van uit dat genoemde
maatregelen geaccepteerd wordt door de leden en voldoende is om te voldoen
aan de wet.
Vervolgens genoten we ondanks het wat zachte geluid in het begin van de
filmpjes van Arend Schmale over ons bezoek aan de SHVP in Papendrecht begin
vorig jaar en de jubileumvaart met de traditionele zeesleepboot Elbe in het
voorjaar. Daarna ging de bar open en werd er gezellig gekletst onder het genot
van een aperitief. Dit werd weer gevolgd door een traditionele smaakvolle
nergens zo lekkere volledige rijsttafellunch die afgesloten werd met een kop
koffie met spekkoek. Al met al een geslaagde bijeenkomst dachten wij zo.
De secretaris, Arie de Waardt
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Openingstoespraak Fred

Arie glimt weer

Er wordt aandachtig geluisterd naar de voorzitter
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Arend wordt in het zonnetje gezet

overhandiging cadeaubon

Kees heeft het naar het zin

Cor Verschoor

Cor verteld over privacy wetgeving
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De nieuwe wet

Er wordt aandachtig geluisterd

Tuan Luistert

Een drankje nuttigen
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Gezellig keuvelen onder het genot van een drankje

Dinner wordt gereed gezet

Fred geeft het sein, dinner ready.

Terima kasih dan
selamat linggal
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