
Nieuwsbrief
Verenigingsorgaan van de vereniging  

van reünisten der C.S.V. Hendrik de Cock

nummer 1, februari/maart 2012

Van de voorzitter

Beste leden,

We hebben genoten van de winter, het ijs en de spanning om de 
Elfstedentocht die toch niet door ging. Ondertussen kijken we uit naar 
het voorjaar. Daar hoort dit jaar ook het dertiende lustrum van A.S.V. 
Dionysos en haar voorganger C.S.V. Hendrik de Cock bij. We gaan de 
65ste verjaardag van onze vereniging op 28 april goed vieren. Met 
uiteraard een diner en een gala. Maar we beginnen ’s middags al met 
een bustour langs een aantal van de mooiste kerken van Groningen. 

Het lustrum is voor mij ook een moment om het voorzitterschap en de 
bijbehorende hamer over te dragen. Na 10 jaar draag ik in alle 
vertrouwen mijn taken over aan Marijke Beintema. 

Ik zie u graag op 28 april, tijdens het lustrum. 

Henrik de Moel
voorzitter bestuur

Vier het lustrum in april
De laatste twee weken in april viert A.S.V Dionysos het dertiende 
lustrum. Natuurlijk vieren wij, de reünisten, het feest mee. 

Op zaterdag 28 april organiseert het bestuur, met veel hulp van Marèse 
Peters –van der Molen (waarvoor dank), een lustrumdag voor reünisten.

Er zijn verschillende programmaonderdelen. Inschrijven voor een of 
meerdere onderdelen kan via de website. 

Middagprogramma
Bustour “Er gaat niets boven Groningen”

vanaf 11.00 uur ontvangst met koffie en thee op de soos
12.00 uur vertrek per bus vanaf de soos
onderweg lunch

bezoek aan 3 prachtige Groninger Kerken
met toelichting door Saskia van Lier

14.00 uur koffie, thee en natuurlijk iets erbij
17.30 uur terug in Stad, Nieuwe Kijk in ‘t Jat

De bustour is gratis. Een kleine maar… De speciale “Er gaat niets boven 
Groningen” bus heeft plaats voor slechts 35 bezoekers. Meld je dus snel 
aan via www.hendrikreunisten.nl.

Agenda

16 -28 april 2012
Dertiende lustrum 

zaterdag 28 april 2012
Lustrumdag reünisten

Colofon

 Correspondentieadres:
Abactis ASV Dionysos
Nwe Kijk in ‘t Jatstraat 58
9712 SJ Groningen

 Bestuur

Voorzitter: 
Henrik de Moel

Eerste secretaris: 
Corine Snel 

Penningmeester:
Marloes Schreuder

Website:
Anja Kruse-Van Hilten

Tweede secretaris
Arjan Douma

 www.hendrikreunisten.nl
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Avondprogramma lustrum

Lustrumdiner
De reünisten zullen gezamenlijk dineren in de bovenzaal van het Land 
van Kokanje. We reserveren graag een plek voor je aan tafel. Laat 
vooraf weten of en met hoeveel personen je komt. De 
reünistenvereniging betaalt een (nog niet bekend) deel van de kosten 
van het diner. Het diner begint om 18.30 uur. 
Gala
De galalokatie is nog onbekend, maar Dionysos is druk bezig om een 
mooie plek te zoeken voor een geweldig feest! Zodra de lokatie bekend 
is zetten wij het op www.hendrikreunisten.nl. De toegang tot het gala is 
gratis voor reünisten. Natuurlijk verwachten we alle galagasten in gala. 

Zie de aparte uitnodiging bij deze nieuwsbrief voor meer informatie.
De reünisten zijn ook van harte welkom tijdens de rest van het 
lustrumprogramma van Dionysos. Dus wie zin heeft in nog meer feest: 
hou de website www.asvdionysos.nl in de gaten!

Contributie betalen, zo geregeld!
De contributie voor de reünistenvereniging  was de afgelopen jaren 
steeds € 5 per jaar. Hoewel in 2010 op de jaarvergadering al was 
besloten de contributie te verhogen naar 10 euro per jaar, is in 2011 ook 
bij alle reünisten slechts 5 euro geïnd. In 2012 zal, met een jaar 
vertraging, wél 10 euro worden afgeschreven. Elk jaar organiseren we in 
november een feest, op de dag van de jaarvergadering. Dit jaar pakken 
we ook groots uit met het lustrum. 

Het scheelt ons een hoop werk en jou een aanmaning als de contributie 
automatisch mag worden afgeschreven van je rekening. En dat is zo 
geregeld. Betaal je nog niet met een machtiging? Op de website 
www.hendrikreunisten.nl kun je een machtigingsformulier invullen en 
versturen. 

Op de site staat ook meer informatie over de machtiging. Natuurlijk blijf 
je zelf baas over je geld. Ben je het bijvoorbeeld toch niet eens met de 
afschrijving? Dan kun je die binnen een maand laten terugstorten.

Jaarvergadering 2011
De notulen van de jaarvergadering 2011 staan op de website. 

Nieuwe adressen 
We horen het graag als je bent verhuisd. Zo houden wij het 
adressenbestand actueel. En zo mis je geen nieuwsbrief of ander 
bericht. Adreswijzigingen kunnen makkelijk via de website worden 
doorgegeven. 

***** NIET BESCHIKBAAR IN ONLINE VERSIE *****

Lid af
Henk Boer, Eerbeek
Anneloes Hagens -Meijer, 
Amersfoort

Wij horen graag van je
Als je een mededeling wilt doen 
aan verenigingsgenoten, of het 
nu gaat om een boek dat je 
geschreven hebt, een 
tentoonstelling die je gemaakt 
hebt of een lezing die je houdt, 
dan kun je dit mailen naar 
voorzitter Henrik de Moel: 
Henrikdemoel@hotmail.com

30 maart: Borrel voor 
reünisten in Amsterdam
Op vrijdag 30 maart is er een 
borrel in Amsterdam. Vanaf 
20.00 uur ben je van harte 
welkom in de Schreierstoren, 
aan de Prins Hendrikkade 
94/95.

De Schreierstoren ligt op 3 
minuten lopen van station 
Amsterdam Centraal. 

De reünistenvereniging betaalt 
een deel van de consumpties! 

Ook iets organiseren?
Staat een activiteit in principe 
open voor alle oud-Hendrikers 
en is deze activiteit van te 
voren is aangekondigd, via de 
nieuwsbrief en/of via
de website van de 
reünistenvereniging en/of 
eventueel ook via social media, 
dan kan een subsidie van 
maximaal € 200,- verleend 
worden. Stuur een mail met 
verzoek aan de penningmeester 
via fiscus@hendrikreunisten.nl.
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