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AIRBUS A380 
 

 
COLOFON 

Het informatie bulletin (verder te noemen I.B) is het verenigingsorgaan van de  
V.O.F.E. ( Vereniging van Oud  Fokker Employees / Ypenburg) 
Het verschijnt 2x per jaar met dank aan Fokker Aerostructures in Papendrecht. 
 
Ingezonden stukken worden met bronvermelding opgenomen onder  
verantwoording van de inzender.  Verspreiding vindt plaats per post en e-mail 
Het wordt naar alle leden gestuurd. 
De website www.vofeypenburg.nl is de meest recente informatiebron 
Het I.B. staat integraal op onze website 
 



 

 

 

Voorzitter en redactie 
Aad Platteel,  Kootwijkstraat 135, 2573  XM  Den Haag 
Tel.: 070 363 3203 of mobiel: 06.24 253 668     
Email: opa3plat@casema.nl 

Vice voorzitter  
Henk Klootwijk,  Bogotalaan 2, 2622 AB Delft 
Email: henk_jazz@ziggo.nl 
 
Secretaris en onderhoud website   
Ed Bezuijen, Laveibos 126  2715 RH Zoetermeer, 079 - 351.00.35     
E-mail : ejbezuijen@cs.com 
 
Penningmeester: 
Fons Knul: Oosterhesselenstraat 419 - 2545 SZ Den Haag 070 - 211.35.62   
Bankrekening :37.15.562 T.n.v.: Penningmeester V.O.F.E./YPENBURG,  
E-mail: fonsk@ziggo.nl 
 
Hobby Centrum 
Gevestigd in de Beurshal Haaglanen (ex Darling Market) Volmerlaan te Rijswijk. 

 
 
Geopend iedere dinsdag en donderdag van ca. 10.00 tot 16.30  
Contactpersoon: Leo Hermkes 070-366 25 45  
 
 

Soos 
Coördinatie: Mw. W.(Wil) Pronk-Sammelius, Drenthe Plantsoen 120, 
2545 BV Den Haag Activiteiten in de Ottoburg (Oude bibliotheek in Rijswijk,)  
Esdoornstraat 3-9 Elke 2e dinsdag van de maand,  
m.u.v. juli & aug., van 12:30-16:00 uur 
Informatie Wil Pronk 070-366 2270 

 
 

Redactie ondersteuning 
Paula Burger, Henri Dunantlaan 57, 2286 GB Rijswijk 

 Tel.: 070 – 39 30 527 E-mail: p.burger@zonnet.nl 
 Tegenwoordig kan een zichzelf respecterende club, bedrijf of vereniging, niet meer    
 zonder. Het adres van de site is: www.vofeypenburg.nl 

 
Als u dit adres intypt in de adresbalk (bovenin) van uw browser zoals Internet 
Explorer of Mozilla Firefox dan komt u direct op de site.  



 

 

 

 
Het bestuur nodigt u allen hierbij uit tot het bijwonen van de 

 
UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING. 

 
Te houden op 8 november 2011 in de Ottoburg, Elzenlaan Rijswijk. 

Aanvang: 13.30 uur. 
AGENDA 

 
1  Opening  
2  Mededelingen 
3  Vaststellen van de agenda. 
4  Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering en goed-
keuring daarvan. 
5   Rapportage van het onderzoek door de kascontrole –commissie   
en uw oordeel. 
6  Verslag Penningmeester+ begroting 2011/ 2012  
7   Het volgende Jubileum!!!!  
8   Wijziging omschrijving contributie. 
9   Planning nieuw verenigingsjaar 
10 Wat verder ter tafel komt. 
11 Rondvraag. 
12 Sluiting 

-.-.-.-.-.-.- 
 

De middag wordt voortgezet als Soos dag. 
       Met een hapje en een drankje!  

 
 
 
 
 
 
 

U wordt verzocht om dit IB mee te brengen  
naar de vergadering.  

Er worden op de vergadering namelijk geen kopie - stukken uitgereikt! 



 

 

 

 
Stukken betrekking hebbend op de verslagen van de vorige vergadering de 
dato 09 november 2009 ter toelichting op de behandeling in deze vergade-
ring. 
Ad punt 3 van de agenda: 
Er werden geen nieuwe punten opgevoerd. 
Ad punt 4. 
Het verslag werd na lezing door de leden goedgekeurd. 
Ad punt 5. 
Het verslag van de Penningmeester werd door de vergadering aangehoord 
en geaccepteerd. 
Ad punt 6. 
Dit gold ook voor de uitleg van de begroting voor het jaar 2009/10. 
Ad punt 7. 
Het verslag van de kascontrole commissie werd door de vergadering overge-
nomen en goedgekeurd, waarop de Penningmeester onder dankzegging, de-
charge verkreeg over het door hem gevoerde beleid. 
Ad punt 8. 
In de bestuurssamenstelling is geen verandering gekomen.  
Er zal steeds naar gestreefd worden, om voor iedere bestuurder een tweede 
persoon te hebben, om bij eventuele uitval van een der bestuurders de conti-
nuïteit te garanderen. 
Ad punten 8 & 9.  

     Hierover valt niets te melden, Er was voor deze punten geen inbreng.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokker 1911 – 2011 

100 jaar 



 

 

 

Verslag Penningmeester:  

BEGROTING VERENIGINGSJAAR 2009-2010      
        
ALLE BEDRAGEN IN EURO'S        
          Werkelijke Werkelijke    

Omschrijving 
co-
de 

Inkom-
sten 

Uitga-
ven Saldo 

Inkom-
sten 

Uitga-
ven Saldo 

        
Contributies 1 1.400,00   1.799,50 99,90  

Lotto 2 300,00   321,00   
Te ontvangen rente 3 75,00   153,76   

Grote clubactie 4 300,00 60,00  423,00 90,00  
Hobby centrum 5  330,00   230,00  
Soos Ottoburg 6  450,00   493,90  

Mededelingenblad 7  350,00   201,65  
Sociale commissie 8  100,00     
Kamer van Koop-

handel 9  30,00   26,14  
Bestuurskosten 10  85,00   75,00  

Verzekering 11  105,00   102,74  
Kerstbijeenkomst 12  1.200,00   1150,00  

Diversen 13  60,00   105,37  
Sponsor 14    250,00   

Totaal  2.075,00 2.770,00 -695,00 2.947,26 2574,70 372,56 
Contributie 2009-

2010 betaald voor 
1sept 2009     -90,00   

Contributie 2010-
2011 betaald voor 

1sept 2010     26,00   

        

Totaal generaal     2883,26  308,56 
 

De penningmeester reikt ter vergadering de nieuwe jaarstukken uit, nadat die zijn gezien 

door de kascontrole commissie. 

-.-.-.-.-.-.- 
 
De Secretaris vermeldt:verder: 

Dat hij er veel waarde aanhecht om uw juiste e-mail adres te weten, 
dat anders de verspreiding van het nieuws vast loopt, 
dat het ook belangrijk is om uw juiste adres te weten, dus bij verhuizing ook  
gaarne een berichtje! 



 

 

 

Dat er dit jaar weer 18 nieuwe leden zijn ingeschreven, 
dat er nog 8 aspirant-leden per 9 augustus jl. op de lijst staan,  
dat die zullen worden bijgeschreven als de contributie binnen is, 
dat er voor zover bij het bestuur bekend is,  
van twee fijne collega's afscheid is genomen te weten:  

in februari 2010 op 69 jarige leeftijd Bob Knaapen 
en in april 2011 op een leeftijd van 81 jaar Joop Bahnerth. 

-.-.-.-.-.-.- 
Agenda verenigingsjaar 2011/2012 

Elke tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus 
is er op ons bekende adres Ottoburg Elzenlaan Rijswijk, een sociëteitsmiddag. DE 
SOOS genaamd. 
 
De soos gaat om ongeveer 13.00 uur open en biedt U de gelegenheid, om onder een 
kop koffie of iets sterkers een kaartje te leggen of een GEWICHTIGE ZAAK te bespre-
ken!!  
(We noemen het ook wel eens roddelen…..!) 
 
Verder kan er worden gekaart en gesjoeld . 
Dit is allemaal natuurlijk ook van u afhankelijk. Als U niet komt dan kan er erg weinig, 
hoe graag we het ook zouden willen!  
Hoe dan ook,  
Tot spoedig ziens, 

    Aad. Platteel. (mede namens Wil Pronk)  
-.-.-.-.-.-.- 

 
Grote Club Actie. 
Ook dit jaar speelt de vereniging weer mee in de Grote Club Actie.  
We doen dit primair om de kas te spekken. U kunt natuurlijk behalve wat korting bonnen 
weer een behoorlijk aantal geldprijzen winnen, met als topper een prijs van 100.000 eu-
ro. Er zijn ook bij onze vereniging al verschillende prijzen gevallen!  
 
Voor de vereniging is het en leuke bron van extra inkomen We mogen namelijk rekenen 
op een zeer hoge winstuitkering. Die beloopt ongeveer 80% van de totale omzet van de 
lotenverkoop binnen de vereniging. ZEEEER interessant dus.  
Al vele jaren hebben we op deze wijze onze kerstbijeenkomsten en dergelijke kunnen 
financieren. Ook in de toekomst zullen extra fondsen gewonnen moeten worden om bij-
voorbeeld de aanstaande viering van ons volgende lustrum te kunnen doen slagen.  
 
We hebben grootse plannen maar dan moet Fons wel over de benodigde fondsen kun-
nen beschikken. De trekking van de loten vindt plaats op 24 november a.s. De bekend-
making gaat via ons bestuur. De winnaars krijgen namelijk bericht en uw loten zijn vanaf 
20 september bij de penningmeester.  
Diegenen die hun loten thuisgestuurd willen hebben kunnen dat aangeven op hun aan-
meldingsformulier. Zij betalen dan wel extra porto kosten zie formulier.  

-.-.-.-.-.-.- 



 

 

 

Nadat de Kerst bijeenkomst deels ondergesneeuwd 
was, is dat met de ingevoegde Paas meeting weer 
ruimschoots ingehaald.  
We hadden een record aantal bezoekers, dat met veel 
interesse geluisterd heeft naar  
de uiteenzetting van het Rekkof management over de 
nieuwe ideeën die zij hebben ontwikkeld rond de ont-
werpfase, de financiering en de bouwplannen van het “ 
Fokker 100  
New Generation” project.  Kortweg < F100NG > geheten. 
 
Wij wensen hen zeer veel succes toe met het geheel.  
Dit alles zal bij een geslaagde realisatie er voor zorgen dat de naam Fokker, waar we 
toch allemaal een zekere sentimentele binding mee hebben in de Nederlandse lucht-
vaart en goede klank blijft houden! 

-.-.-.-.-.-.- 
 

De Penningmeester  
vraagt uw aandacht voor het volgende: 
In dit informatiebulletin treft u een ingevoegde betalingsopdracht aan. U kunt natuurlijk 
ook in giraal bankverkeer betalen.  
Wellicht ten overvloede, maar toch, het volgende: Ons verenigingsjaar loopt van 1 sep-
tember tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar.  
 
De minimum contributie bedraagt voor: 

voor echtparen € 12.00  
voor singles € 7.00 

 

EXTRA BIJDRAGEN ZIJN UITERAARD VAN HARTE WELKOM.. 
Ik heb verder een vriendelijk doch wel dringend verzoek betreffende het invullen van de  
betalingsopdracht: 
1. Uw bankrekening nummer 
2. Uw naam en adres 
3 .Het over te maken bedrag 

4. Het aantal loten apart aangeven bij de toelichting.  
5. Uw handtekening. 

 
Als een of meer van deze punten ontbreekt wordt de opdracht door de bank niet ver-
werkt. Naast de contributie kunt u ook het bedrag der bestelde loten van de Grote Club 
Actie overmaken. Vermeld dan s.v.p. wel het aantal loten op de opdracht. 
Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking. 
Fons. 



 

 

 

 

Dit jaar is er weer een kerstbijeenkomst op  vrijdag 16 december 2011    
Aanvang 13.00 uur.  
 

 

      
AANMELDINGSFORMULIER 

 

  Hierbij verzoek ik U voor mij     ……..     loten  
’a € 3.00 per stuk voor de Grote Club Aktie te reserveren. 
Het verschuldigde bedrag maak ik samen met mijn 

contributie over, naar de penningmeester.  
 
Dit formulier zo s.v.p. spoedig mogelijk opsturen naar het adres: 
per post:  Dhr. F.L.M. Knul Oosterhesselenstraat 419 - 2545 SZ Den Haag of 
per e-mail : naar de penningmeester  fonsk@ziggo.nl 
 

    Ik ben voornemens de Algemene Leden Vergadering bij te wonen op 
8 november. Tevens geef ik mij  op voor de Kerstborrel, die ik wil bezoeken 
met.….personen in de Altena-hoeve op 16 dec. a.s.   
Opgeven aan de secretaris Ed Bezuijen ejbezuijen@cs.com 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


