S T U D I E G R O E P Z WP
CONVOCATIE

ZWP 50 JAAR
1968 - 2018
Wageningen, 3 juni 2018

Geachte leden,
De eerstvolgende bijeenkomst van onze studiegroep zal op zaterdag 29 september a.s.
worden gehouden in:
CJV Ons Huis (Taborkerk)
Prinsesselaan 8
6713 PX Ede
Tel. 0318 – 61 32 59
Aanvang officiële gedeelte: 11.00 uur. Zaal open: 10.00 uur.
De Taborkerk ligt 1 km van NS Station Ede-Wageningen. Voor de automobilisten onder u is
er voldoende gratis parkeergelegenheid op het parkeerterrein rond het gebouw. ‘Onze’ ingang
ligt aan het straatje (Hovystraat) langs de spoorlijn Ede-Amersfoort (het ‘kippenlijntje’).
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OPENING
NOTULEN BIJEENKOMST 23 JUNI 2018
INGEKOMEN STUKKEN
BESTUURSMEDEDELINGEN
RONDVRAAG
KORTE PRESENTATIE DOOR EEN DER LEDEN
(onder voorbehoud)
SLUITING

PAUZE
8

VEILING

MEDEDELINGENBLAD ZWP 175: JUBILEUMNUMMER
ZWP 175 (Jubileumnummer) zal in november elektronisch worden verzonden. De verzending
van geprinte exemplaren volgt spoedig daarna.
Uiterste inleverdatum kopij ZWP 175: 1 oktober.
OPROEP VEILINGMEESTER
Veilingmeester Jan Heijboer verzoekt u vriendelijk om ‘knappe kavels’ in te leveren voor de
veiling.
NIEUWE LEDEN
J.A. ten Napel, Urk, en J.D. Alderkamp, Harderwijk, zijn per 1 juli 2018 lid geworden.
Wij heten beide heren welkom en hopen hen op de bijeenkomst van 29 september a.s. of
tijdens Postex te ontmoeten.
MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET ZWP-JUBILEUM TIJDENS POSTEX 2018
 Deelnemers aan de clubtentoonstelling tijdens Postex (19-21 oktober) moeten hun
inzendingen al op donderdag 18 oktober inhangen! U hoort nog op welke tijdstippen
dit mogelijk is.
 Jubileumgeschenk. Dit zal bestaan uit een dvd met alle nummers van het
Mededelingenblad vanaf nummer 1, inclusief losse bijlagen die incidenteel zijn
verschenen. Er zijn twee voorwaarden: 1. u moet minimaal twee jaar als lid bij ons
zijn ingeschreven; 2. u kunt het geschenk tijdens Postex slechts in ontvangst nemen na
inlevering van een volledig ingevuld stembiljet, waarin u kenbaar maakt welke
inzending volgens u in aanmerking komt voor de Frits Bender Wisselbeker.
 Ook gaan tijdens Postex de persoonlijke postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van
het Gouden Jubileum van ZWP, in de verkoop. Prijs € 10 voor een velletje van 10
zegels.
 Op zaterdag 20 oktober zal na afloop van Postex een gezamenlijke maaltijd
plaatsvinden met de leden van zustervereniging Dai Nippon. Hiervoor is een
restaurant op loopafstand van Omnisport gevonden. Nadere gegevens volgen nog.
Wilt u hieraan deelnemen, geef uw deelname dan voor 1 oktober door aan de
secretaris.
KORTE PRESENTATIE 29 SEPTEMBER A.S.
Wie van u is bereid om op de bijeenkomst van 29 september a.s. een korte presentatie te
verzorgen?
Meld u bij de secretaris.
Wij hopen velen van u op 29 september te ontmoeten.
DATUM LAATSTE BIJEENKOMST 2018
24 november: gezamenlijke lunch en veiling
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Han Dijkstra, secretaris

