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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

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

nummer 2, oktober 2014 
 

 

Van de vice-voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Sinds een half jaar ben ik moeder van een 
heuse kleuter en fiets ik dagelijks zo’n 25 
kilometer met de volgeladen bakfiets. En 
mag ik dus genieten van het prachtige na-
zomerse weer zo aan het begin van de 
herfst. Hier in het Drentsche is het mooi 
fietsen, ik zie het veranderen van de  

seizoenen in het verkleuren van de blaadjes onder de wielen.   
 
Nu het dan officieel herfst is, is het ook weer tijd voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering met als toetje een groots reünistenfeest. 
Alhoewel groots…. Hoewel de feesten die wij als bestuur organiseren 
elke keer weer gezellig en dus geslaagd zijn, vind ik ze persoonlijk niet 
overdadig bezocht. Als je bedenkt dat de vereniging meer dan 650 leden 
kent, is de opkomst op evenementen voor reünisten niet bijzonder 
groot.  
 
Het werken voor een vereniging die bij tijd en wijle voelt als een 
veredeld adressenbestand is niet altijd even inspirerend. Ik vraag mij 
dan ook af of wij iets kunnen doen om de inzet van leden te vergroten, 
of dat wij ons moeten neerleggen bij het feit dat de vereniging niet meer 
is dan dit.  
 
Het vinden van nieuwe bestuursleden is hier ook een voorbeeld van. Het 
blijkt keer op keer een hele lastige taak om nieuwe bestuursleden te 
vinden. Zijn er zo weinig enthousiaste  leden die van de vereniging een 
succes willen maken? Als je hierover je mening aan mij/ons kenbaar wilt 
maken kan dat via info@hendrikreunisten.nl. 
 
Op pagina 2 van de nieuwsbrief kan je lezen over de resultaten van het 
gegevensformulier dat wij bij de vorige nieuwsbrief mee stuurden. Er 
kwamen er al veel binnen, maar er is ook nog veel werk te verzetten. 
Dus bedenk je bij het lezen van dit stukje dat jij jouw formulier nog niet 
hebt terug gestuurd, dan ontvangen wij het heel graag alsnog.  
 
Langzamerhand raken de ontbrekende gegevens weer aangevuld. Dus 
zet mij aan het werk alsjeblieft! 
 
 
 
Sanderijn van Vliet-Besterveld 

info@hendrikreunisten.nl 
 
 
 
 

 

Agenda 

 
 

zaterdag 8 november 2014 
 

19:30 uur: ALV  
21:00 uur: Reünistenfeest  
 
 
Incasso: 

 
Eind oktober begin november 2014. 
 
 

 
 
 
 
 

Colofon 
 
� Correspondentieadres: 

Secretaris Reünistenvereniging 
Rijnskamp 12 
9451CC Rolde 
 

� Bestuur 
Vice-Voorzitter 
Eerste secretaris 
Sanderijn van Vliet-Besterveld  
 
Penningmeester 
Marloes Schreuder 
 
Algemeen lid 
Toine Fennis 
 
Tweede secretaris 
Marijke Rauch 
 
www.hendrikreunisten.nl 
www.facebook.com/hendrik.reu
nisten 
www.linkedin.com/groups?gid=
146991 
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Gegevensformulier 
 
Allereerst hartelijk dank aan al die leden die het formulier dat bij de 
vorige nieuwbrief zat gevoegd ingevuld aan ons terug stuurden. We 
hebben al heel wat ontbrekende gegevens kunnen invullen. De vorige 
nieuwsbrief heeft ook een golf van afmeldingen met zich mee gebracht, 
zoals te zien op pagina 3. Mij lijkt dat een goede zaak. Het is natuurlijk 
jammer dat zoveel mensen geen binding meer voelen met de 
vereniging, maar op deze manier komt langzaam in kaart wie nog wél 
binding voelen.  
Tot nu toe hebben wij 87 formulieren terug ontvangen, en 26 lid-af 
meldingen. Samen zijn dat 110 reacties, zo’n 16%. Dat is een heel mooi 
begin, maar het kan nog beter! Wij ontvangen graag nog jullie 
formulieren voor zover je die nog niet hebt teruggestuurd. 
Binnenkort is het formulier ook te vinden op www.hendrikreunisten.nl. 
Heb je het gegevensformulier aan ons geretourneerd, dan moet je 
inmiddels een bevestiging per mail hiervan hebben ontvangen.  

 
Opschoning ledenbestand 
 
Het opsporen van leden van wie wij geen adres meer hebben kost meer 
tijd dan verwacht. Wij hebben wat reacties gehad en wat gaten kunnen 
vullen. Dat is mooi. Helaas komen er met het versturen van de 
nieuwsbrieven iedere keer weer mensen bij. We publiceren nog eenmaal 
de lijst. Bij het uitbrengen van het nieuwe adressenboekje volgend jaar 
zullen deze mensen uit het ledenbestand worden verwijderd. Vanaf dan 
zullen wij enkel nog ‘nieuwe’ adres onbekend-leden proberen op te 
sporen. 
Er staan wat nieuwe leden tussen. Willen jullie de lijst nog eens bekijken 
en ons laten weten of er leden tussen staan die je kent? Wellicht kan je 
ons daarover informeren, of deze leden zelf informeren dat wij ze 
zoeken. 
 
Anitha Moeken 
Annemieke 
Scholte-de 
Vries 
Arend Snijder 
Arlette 
Toornstra 
BertJan 
Kamphuis 
C. Boersma 
Carla 
Buddingh-Knol 
Christine Alma 
Daphne 
Metselaar 
Douwe van 
der Wal 
E.J. Jongsma 
Esther Mom 
Evert-Jan 
Hoven  
Geert Rutgers 
Gerrianne 
Kolkman 
 

Gerrie Lentink 
Gert Jan Wilms 
Gon Mostert 
Greta Pluim 
Guido Pielage 
Hans Meyer 
Hayo Banga 
Henk 
Buddingh 
Henk 
Mastebroek 
Henk Vries 
Herman 
Vinhuizen 
Herman 
Westenberg 
Hilbrand 
Postma 
Hillie Dijkstra 
Huib van der 
Burg 
Ietje Riedstra 
J. Laagman 
J.A. Bolhuis 
J.J. Nuis  

Jan Anton 
Norder 
Jan de Vries 
Jan Stallinga 
Jan Wols 
Janja van 
Lente  
Jeanette 
Verveer 
Jelle Krol 
Jenny Kuiper 
Jeroen van 
Schmitz 
Jeroen van 
Wijngaarden 
Johannes 
Klamer 
Linda Belonje-
de Vries 
Lucie Vermij 
Luuk Berkel 
Marnix Norder 
Mart Grisel 
Martijn Bos 
Martijn Kelders  

Martin Smit 
Mieke 
Houwman-Groen 
Nicolette van 
den Bosch-
Steenbergen 
Pieter Looze 
Pietie 
Meindertsma 
Renze Antuma 
Simone van der 
Heijde 
Tieneke Snijders 
Tim Valkink 
Ton Rullmann 
Victor Cats 
Ward Wiersema 
Wiebe ten Kate 
Willem Hendrik 
van de Wetering 
Willem Kooi 
Wilma Rosvall-
van Triet 
Wim Kramer 
Wimke Renkema 

Bestuursleden gezocht 
 
Nu Marijke haar functie heeft 
neergelegd zijn wij met spoed op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Dus ben jij enthousiast, kan je af en 
toe wat tijd vrij maken en ben je 
organisatorisch sterk, dan zijn wij op 
zoek naar jou!  
Wij als huidige bestuursleden blijven 
dit natuurlijk nog even doen, maar 
ook wij zullen t.z.t. het stokje weer 
over willen dragen.  
Misschien ken jij wel wat mensen 
met wie je samen een enthousiast 
bestuur zou willen vormen. Vrienden 
met wie je het ziet zitten om deze 
taak op je te nemen.  
Als dit zo is dan horen wij dat graag! 
En denk niet te snel dat je nog te 
jong bent, te kort lid…. We spreken 
hier met name (maar niet 
uitsluitend!) de nieuwe leden van 
onze vereniging aan. Reageren kan 
door middel van een email naar 
info@hendrikreunisten.nl o.v.v. 
'Bestuurslid'. 
 
 

Jouw boek of bedrijf in 
de spotlights 

 
Heb je een boek of proefschrift 
geschreven? Open je binnenkort een 
tentoonstelling? Ben je net 
begonnen met een nieuw bedrijf? Of 
heb je een andere mededeling die je 
graag aan de reünisten wilt doen? 
Laat het ons weten, dan zetten wij 
je mededeling in de volgende 
nieuwsbrief.  
Mail je bericht naar: 
info@hendrikreunisten.nl. 
 
 

Nieuwsbrief nieuwe 
stijl: digitaal 
 
Wij willen de komende jaren toe 
gaan werken naar een volledig 
digitale nieuwsbrief. Wij zouden het 
dan ook op prijs stellen als je ons via 
www.hendrikreunisten.nl wilt 
doorgeven op welk e-mail adres jij 
de nieuwsbrief wilt ontvangen.  
Krijg je deze nieuwsbrief al via het 
juiste mailadres binnen, dan hoef je 
uiteraard niets te doen. 
 


