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Reünievereniging Geschutmaker-Torpedomaker- WDW
www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl
In deze nieuwsbrief:





Voorwoord van de voorzitter;
Planning reünie 11 mei 2022;
Nieuws van de FOVAM;
Aanpassingen van onze website.

Voorwoord van de Voorzitter.
Beste leden van onze vereniging, hierbij nieuwsbrief 8.
Hierbij willen we jullie informeren over de datum voor onze reünie in 2022. Het is planning om op 11 mei
elkaar weer te kunnen ontmoeten in de Dukdalf.
We hebben ervoor gekozen om het in de maand mei van 2022 te doen, daar we elkaar in oktober 2019 voor
het laatst hebben gezien. De maatschappij komt weer langzaam opgang en het virus is nog niet weg, maar we
willen niet langer stil zitten en hopen elkaar te treffen in mei volgend jaar.
Blijf gezond, blijf in contact met elkaar en tot dan vriendelijke groeten,
Jaap Sneep.

Planning reünie 11 mei 2022.
Zoals u heeft kunnen lezen in nieuwsbrief 7 wordt de geplande reünie van oktober 2021 uitgesteld naar 11
mei 2022 in gebouw Dukdalf te Den Helder.
Dit is voor de eerste keer dat we de reünie plannen in een even jaar en we willen op de komende reünie ook
met jullie van gedachten wisselen wanneer we de volgende (reguliere reünie) weer willen plannen.
De leden hebben aangegeven dat het organiseren van de reünie met een frequentie van 1 x per twee jaren de
voorkeur heeft. De reünie in 2022 is dus een bijzonder omdat het in mei alweer drie jaar geleden was dat we
elkaar hebben ontmoet.
Wellicht moeten we, gezien de bijzondere omstandigheden m.b.t. COVID-19, kijken naar de meest gunstige
mogelijkheden van het moment en dan nagaan wat we, in overleg met de leden, kunnen doen.
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Nieuws van de Fovam.
Zoals u weet zijn wij een (onder-) afdeling van de FOVAM, dit is de koepelorganisatie waaronder wij en de
andere reunievereniging als onderafdeling deel van uit maken.
Alle formele contacten m.b.t. het kunnen houden en regelen van een reünie gaan via de FOVAM naar CZSK
(K.M.).
Op 10 november 2021 was Jaap aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in de Witte Raaf.
Doordat er in 2020 geen ALV is gehouden werden dit jaar de financiële overzichten van 2019 en 2020
besproken. De vertegenwoordiger van de reunievereniging van het Korps Marine brandweer en Jaap hebben
samen de boeken gecontroleerd en hebben vastgesteld dat de financiële administratie helemaal in orde was.
De FOVAM is ook betrokken bij een mogelijke herziening van de reüniefaciliteiten bij CZSK in 2022.
Bij de bestuursverkiezing van de FOVAM was de secretaris aftredend en niet herkiesbaar, het uit vier
personen bestaand bestuur in nu op zoek naar een nieuwe secretaris. Wilt u meer weten over deze functie
dan wij zijn graag bereid u in contact te brengen met het FOVAM bestuur.

Aanpassingen van onze website.

Om het nieuws rond onze vereniging en de met name de reünie op een zo aantrekkelijk mogelijke manier bij
jullie te kunnen aanbieden, maken we zoals jullie weten gebruik van een website: www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl.
Om deze website te bouwen, onderhouden en daar waar nodig aan te passen maken we gebruik van door ons
aangekochte software en de huidige website is gemaakt met een ander, moderner programma dan voorheen,
hetgeen echt een verademing is om mee te werken en ook meer mogelijkheden biedt.
Mocht je dan ook leuke ideeën, stukjes of foto’s hebben voor op de website of juist op- en/of aanmerkingen
hierover dan horen we dat graag via het e-mailadres webmaster@gsmkr-tpmkr-wdw.nl

Kijk met enige regelmaat op onze website http://www.gsmkr-tpmkr-wdw.nl/ hier zullen wij zoveel
mogelijk actuele informatie vermelden.
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