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JSF  
 

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 1 x 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 
 



 

 

 

 
 
 
   
UW BESTUUR 
 

 
Voorzitter en redactie 
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 
Deze is helaas opgeheven, zie artikel verderop. 
 
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, van 12:30-16:00 uur 
m.u.v. juli & aug.,  
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.  

 



 

 

 

 
UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING. 

 
Te houden op 13 november 2012 in het gebouw de Ottoburg aan de  

Esdoornstraat 9 te  Rijswijk. 
Aanvang: 13.30 uur. 

AGENDA 
 

1 Opening  
2 Vaststellen van de agenda. 
3 Mededelingen 
4 Intro nieuw bestuursleden 
5 Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering en goed 
   keuring daarvan. 
6 Rapportage van het onderzoek door de kascontrole –commissie 
   en uw oordeel. 
7 Verslag Penningmeester+ begroting 2012/ 2013  
8 Kerstborrel met 30 jarig bestaan 
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!  

 
 
 
 
 

Onze grondlegger 
 
 
 
 
 



 

 

 

De Penningmeester  
vraagt uw aandacht voor het volgende: 
In dit informatiebulletin krijgt u een accept-giro meegezonden.  
Wellicht ten overvloede, maar toch, het volgende: Ons verenigingsjaar loopt van  
1 augustus tot en met 31 juli  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. Uw handtekening. 

 
Als een of meer van deze punten ontbreekt wordt de opdracht door de bank niet ge-
accepteerd. 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. 
Dit jaar doen wij weer mee met de grote clubactie De loten kosten € 3.00 per stuk  
en levert € 2.40 op voor de vereniging. De verkoop start op 15 september en  
de trekking is op 29 november. De penningmeester noteert de lotnummers  
per persoon. Bestelde loten worden op verzoek naar uw adres gestuurd. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat de penningmeester de loten bewaart  en de  
nummers per e-mail naar u stuurt. 
(enkele leden hebben dit in het verleden al gedaan) 
   
De prijswinnaars krijgen bericht en het prijswinnende lot(en) wordt naar u  
gestuurd, de leden die hier gebruik van willen maken kunnen dit melden via 
e-mail fonsk@ziggo.nl, we besparen dan op de portokosten. 

 
30 jarig lustrum VOFE 
 
Dit jaar vieren wij het 30 jarig bestaan van onze vereniging.  
Het bestuur wil hier tijdens de Kerstbijeenkomst aandacht aan 
schenken.  
De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 14 december a.s. 
vanaf 13.00 uur. 

 



 

 

 

Het zal geen groot feest worden maar wij doen wat extra’s boven op wat u  
gewend bent bij de Kerstbijeenkomst. Er zullen voor u geen extra kosten aan 
verbonden zijn ondanks dat onze financiële middelen beperkt zijn. 
 
Een extraatje bij de contributiebetaling is natuurlijk altijd welkom.  
Via het formulier in dit bulletin kunt u zich aanmelden voor de Kerstbijeenkomst. 
Wij zijn verplicht om het aantal deelnemers tijdig op te geven aan de Altena 
Hoeve die op basis van het aantal bezoekers de voorbereiding kan treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting verenigingsjaar 2012-2013     
Alle bedragen in euro's   
Omschrijving Code Inkomsten Uitgaven Saldo 
    
Contributies 1 2150,00   
Lotto 2 400,00   
Te ontvangen rente 3 100,00   
Grote clubactie 4 450,00 90,00   
Hobby centrum 5   
Soos Ottoburg 6 500,00   
Informatie bulletin 7 100,00   
Sociale commissie 8 100,00   
Kamer van Koophandel 9 30,00   
Bestuurskosten 10 125,00   
Verzekering 11 105,00   
Kerstbijeenkomst 12 3500,00   
Diversen 13 125,00   
Kosten website 14 100,00   
Totaal   3100,00 4775,00 -1675,00 

 
 
 



 

 

 

Van de voorzitter, 
 

Een aantal jaren geleden werd ik gevraagd om vice-
voorzitter te worden. Na gevraagd te hebben wat dat in-
houdt heb ik ja gezegd. Toen niet wetende dat onze voor-
zitter – Aad Plateel – eind vorig jaar overleed. Binnen het 
bestuur is gevraagd om voorzitter te willen worden.  Daar 
heb ik ook ja tegen gezegd.  
Ik hoop het zo goed te doen als mijn voorganger, die zich  
voortreffelijk van zijn taak kweet.  
 
Ik zal mij toch nog even voorstellen, want waarschijnlijk 
kent niet iedereen mij. 
 

Ik ben in 1962 begonnen op het bedrijfsbureau als technisch voorbereider van het 
Kunststoffenbedrijf op Ypenburg. Dat was nog in een pril stadium, want het was in 
1961 overgekomen van Schiphol. Daar heb ik 22 jaar gewerkt op het laatst van een 
werkgroep automatisering om alle bewerkingsbladen in de computer te zetten. Na 
22 jaar ben ik overgegaan naar Schiphol als Productie Technisch Adviseur op de 
Centrale TV.  Daar heb ik mij bezig gehouden met het adviseren van vooral de te-
kenkamer namens de productie.  
 
Na 6 jaar werd de afdeling opgeheven en ben toen naar Engineering gegaan om de 
product- en productie voorschriften te schrijven. Als neven functie was ik contact 
persoon op kunststoffen gebied met alle vestigingen. Ik ben op 1 november 1995 
gestopt met werken. Ik was dus net voor de sluiting weg. 
Hierna heb ik mij gestort op wijkaanpak, de jazzclub C5 Jazz in Rotterdam en nog 
wat ander vrijwilligerswerk. En dat kan ik nog steeds doen. 
 
Velen buiten de Kunststoffen Afdeling kennen mij alleen van de voetbalvereniging 
van Avio Diepen en de tijd dat ik in de Ondernemingsraad zitting had. Vandaar het 
feit dat ik vond om mij even voor te stellen. 
Wij beginnen met het nieuwe seizoen wat het dertigste is.  
Wij willen het heel bescheiden vieren 
 
Helaas is onze Hobby-Club er niet meer. Zij moesten uit het pand. Wij zagen niet de 
mogelijkheid om het nog ergens anders te starten. Wel kunnen wij terecht in de 
nieuwe lokatie van de school in Delft. 
 
Henk Klootwijk 
 
 
 
 



 

 

 

Van de secretaris. 
 
Eerst wat cijfers: 
 
Aantal leden van de VOFE : 214 (peildatum 14 september 2012) 
Aantal nieuwe leden  : 6 (zelfde peildatum) 
Aantal aspirant leden :   7 (sommige al heel lang) 
Aantal afschrijvingen :   0 (ook geen overlijdensberichten)  
 
Dan wat onderwerpen. 
 
De hobbyclub.  
De hobbyclub in de Beurshal Haaglanden (v/h Darling Market) gaat verdwijnen. 
Na het overlijden van de eigenaar van het pand, dhr. Henk van der Straaten, is door  
mw. van der Straaten een gedeelte verhuurd aan een andere partij en dat betreft  
ook de hobbyruimte. De huur is opgezegd per 1 juni 2013. 
Door leeftijd, ziekte en dergelijke loopt het bezoek van de hobbyclub al jaren terug 
en de harde kern ervan, Jan de Haas en Leo Hermkes, willen er eigenlijk ook wel 
mee stoppen.  
De Haagse Hoge School blijkt onze machines en gereedschappen graag over te 
nemen om er een dependance in Delft mee in te richten. 
 
Wij kunnen daar dan ook gewoon blijven hobbyen als leden dat willen. Dit gaat wel 
in overleg en u krijgt nog te horen hoe dat gaat. Als alles verhuisd is en weer opera-
tioneel, hoort u hier meer van. De verhuizing staat gepland voor half oktober.  
Alle email bezitters hebben hier al bericht over gehad. 
 
Dat brengt mij op E-MAIL !!!! 
 
De VOFE heeft 214 leden en een aantal aspirant leden. 
Daarvan hebben er 166 een emailadres. 
Die leden kunnen we dus allemaal met een druk op de knop (verzenden) bereiken. 
Alle anderen moeten gebeld of aangeschreven worden.  

 
Dat is niet te doen en kost veel tijd en geld. !! 

 
Hierbij dus een oproep.   
Zorg dat u een emailadres heeft waarmee iedereen u kan bereiken. 
Het is hetzelfde als een telefoonnummer maar dan om brieven naar toe te sturen. 
Het kan een broer of zuster zijn.  
Een goede buurvrouw/man of vriend/vriendin. Maakt niet uit maar regel wat.  
 
En zorg er ook voor dat als dit emailadres wijzigt, dit dan ook bij iedereen bekend is.  
Anders bent u op slag voor niemand meer te vinden.  



 

 

 

Geef dit emailadres ook op aan de secretaris.  
Per email;  Ejbezuijen@cs.com of per telefoon: 079-3510035 of  06.44.544 279    
 
Indien iedereen een emailadres heeft, kunnen we bijv. een nieuwsbrief uitgeven als 
er wat te melden valt. Ook hoeven we dan geen I.B. meer uit te geven wat veel werk 
is voor Ron de Wolf. 
  
De website 
Onze website www.vofeypenburg.nl bestaat inmiddels bijna 3 jaar. Graag zouden 
wij vernemen wat jullie ervan vinden. Wat ontbreekt eraan of wat zouden jullie an-
ders willen. Is alles wat gezocht wordt makkelijk te vinden. Enz. 
Laat ons wat weten. 
De SOOS. 

Eenmaal per maand is er een Soos in Rijswijk. Het zijn altijd dezelfde mensen die 
daar komen. Het zou leuk zijn als er ook eens nieuwe gezichten komen. 
De SOOS is er elke 2e dinsdag van de maand van 13:00-15:00 uur. 
Alleen niet in juli & augustus.(vakantietijd) 
 
Verslag  Algemene leden vergadering 2011 gehouden in de “Ottoburg’ te Rijswijk  
Zuid Holland 8 november 2011. 
Aanwezig zijn 25 leden incl. het bestuur. 
 
Opgesteld: 11 november 2011. 
 
1. Opening  door de voorzitter. 

Om half twee worden alle leden van harte welkom geheten en is de  
algemene leden vergadering (ALV) 2011 geopend. 

      
2. Mededelingen.   

Er wordt enkele momenten stil gestaan bij het overlijden van Bob Knaapen en 
Joop Bahnert.  Joop was geen lid van de VOFE, maar wel een oud collega..  
Verder zijn bij het bestuur geen overlijdens bekend. 
Op het moment dat dit verslag wordt geschreven, heeft de vereniging 206  
leden en 4 aspirant leden. 
(Dat zijn ex collegae die hebben aangegeven lid te willen worden doch de  
contributie nog niet hebben overgemaakt.) 

 Elke maand komen er wel een paar leden bij, dus het gaat goed.  
Het I.B. met de acceptgiro voor de contributie is vorige maand weer door 
Ron de Wolf verstuurd, en de gelden komen dan ook weer binnen.  

 
3. Vaststellen van de agenda: 
 Er zijn geen wijzigingen op de agenda zodat deze wordt goedgekeurd. 
 
 



 

 

 

4. Goedkeuring van het verslag van de vorige ledenvergadering. 
 Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Rapportage kascommissie. 

De penningmeester wordt decharge verleend voor de stukken en wordt  
gecomplimenteerd met zijn werk voor de vereniging.  
De secretaris ontvangt een getekend verslag. 

 
6. Verslag penningmeester 

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de financiën van het 
afgelopen- en komende jaar.  
Daaruit blijkt, mede door de grote aanwas van de club, dat deze gezond is. 

 
7. Het komende jubileum 

Er ontstond een flinke discussie over wel of niet houden van een kerstborrel 
samen met een paasborrel, daar de paasborrel van 2010 een groot succes 
was.  
 

 De problemen daarbij zijn:   
a. de centjes 
 b. er is geen openbaar vervoer meer naar de Altena Hoeve.  
c. de maximale zitcapaciteit van de A.H. (grote opkomst verwacht?) 
 d. de leeftijd van de regiotaxi is van 65 naar 80 jr. gegaan vanwege de  
     bezuinigingen bij de gemeente(s) 
 
Een suggestie die geopperd werd, is, om te onderzoeken of het jubileum ook 
gehouden kan worden bij de “ Beurshal Haaglanden ”.   
De voormalige “Darling Market”. 
  

 Het eventueel komende jubileum ( 30 jr.) is in de discussie wat naar de  
achtergrond verdwenen. Besloten is om tijdens de kerstborrel de  
aanwezigen hierover te bevragen. 

 
8. De Penningmeester: 

De acceptgiro`s voor de contributie zijn op en de vraag was of deze  weer  
bijbesteld moeten worden, of dat we alle leden gaan verzoeken de contributie 
uit zich zelf over te maken? (giro/bank of internet bankieren)  
Het scheelt  € 90,00 voor 1000 giro`s. 
Maar het wordt toch verstandiger gevonden om op de huidige manier door te 
gaan en aldus wordt besloten. 

  
9.  Rondvraag 
 Geen vragen. 
 



 

 

 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en 
de dames voor het verzorgen van de versnaperingen, waarna de rest van de 
middag zeer genoeglijk werd doorgebracht .  
Rond 15:30 uur ging een ieder weer huiswaarts. 
 

      De secretaris. 
 

 
 

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 con-
tributie 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 
13 november. Tevens geef ik mij  op voor de Kerstborrel, die ik wil bezoeken 
met.….personen in de Altena-hoeve op 14 dec. a.s.   
 
Opgeven aan de secretaris Ed Bezuijen ejbezuijen@cs.com 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Flip Westerhoff, wie is dat ook al weer? 
 
Vorig jaar was ik voor het eerst op de kerstviering van de VOFE.  
Dit was na 16 jaar mijn oud collega’s niet gezien te hebben een warm bad. 
Ik vond dit weerzien heel bijzonder en er was te weinig tijd om met iedereen contact 
te hebben. 
 
Voor de VOFE leden wil ik nog even mijn tijd bij Fokker Ypenburg en  
daarna beschrijven. 
 
Ik ben in 1976  begonnen als technisch voorbereider bij de afdeling  BBTV van  
Flip Deijs. Na ca 5 jaar ben ik overgegaan naar de inkoopafdeling van  
Frans Angermille. In 1985 /86 heb ik ondersteunend werk gedaan voor de Fokker 50 
en 100 op Schiphol voor de componenten van Dowty Rotol.  
Hierna ben ik terug gegaan naar de inkoopafdeling van FBY. 
 
Inmiddels was de realisatie van een nieuw Composieten bedrijf in gang gezet en 
was de voorbereiding van de reallocatie van het reparatie/revisiebedrijf op gang ge-
komen. Het nieuwbouwproject stokte op enig moment en het project ging een 
“restart” maken. 
Ik ben toen in het nieuwbouw project  gekomen en heb daar de inkoopzaken  
gedaan. Toen de reparatie/revisie  weg was en het Composietenbedrijf gerealiseerd 
werd  ben ik als groepsleider WVB gestart bij de Machine Dienst om het onder-
houdsplan te maken en door te voeren.  
 
Als laatste ben ik even bezig geweest om een inkoopafdeling op te zetten voor het 
oude kunststofbedrijf (interieur) dat zou worden verkocht aan C&D. 
Helaas ging het verkeerd en 15 maart 1996 hoorden we dat we failliet waren. 
 
Nieuwe tijden braken aan; 
Eigenlijk aansluitend vond ik werk bij de Koninklijke Luchtmacht op de Binckhorst . 
Lang heb ik daar niet gewerkt want in de ambtelijke manier van werken kan ik mij 
niet zo goed vinden. In 1997 heb ik een baan gevonden als inkoper bij van Riet-
schoten & Houwens in de Rotterdamse haven .  
Dit bedrijf heet inmiddels Imtech Marine Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Dus van de luchtvaart in de boot.  
Hele andere cultuur maar hier vond ik wel wat ik zocht .  
Eind van het jaar kan ik vervroegd stoppen en daar maak ik graag gebruik van. 
 
Bij Fokker Ypenburg heb ik me ook bezig gehouden met de personeelsvereni-
ging  en daar vele zaken mee helpen organiseren en uitvoeren zoals de voetbal, 
zeskampen en Sinterklaasfeesten. 
Toen Fons Knul vertrok ben ik hem als voorzitter van de PV opgevolgd. 
 
Op 11 september ben ik bij  de bestuursvergadering aanwezig geweest en heb daar 
kenbaar gemaakt dat ik wel wat voor de VOFE wil betekenen. 
Er is een vacature voor vice-voorzitter en heb me hier kandidaat voor gesteld. In de 
eerstkomende  ALV komt dit dan ter stemming.  
 
Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren voor de VOFE en zie er naar uit velen te 
ontmoeten, te horen hoe het gaat en oude herinneringen op te halen tijdens de 
kerstviering 2012  wat in het teken zal staan van het 30 jarig lustrum. 
 
Met vriendelijke groeten 
Flip Westerhoff 
 

 

Van F16 naar JSF, wat zal het worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


