
 

 

 
NIEUWSBRIEF 1/2021 

 
 
Beste/lieve BOLgenoten, 
 
Hoe vergaat het jullie? “Op zich goed, maar wel erg ongezellig”...dat hoor ik het meest 
om me heen. En ik ervaar deze nu al een jaar durende Corona-periode ook zo. Ik heb 
geen reden om aan te nemen, dat dat bij jullie anders is. Laten we hopen dat het vaccin 
ons snel de “ontkluistering” brengt waar we allemaal zo naar talen.  
 
Tja, jullie voelen het al, de ALV die we plegen te houden in deze periode gaat niet 
door. We zullen elkaar dus nog even moeten missen.  
 
We zijn van plan om de ALV naar de herfst te verschuiven; daarbij zullen we de jaren 
2019 en 2020 dan gecombineerd behandelen met natuurlijk aansluitend een borrel 
plus (voor wil dat wil) diner. De onderliggende stukken voor 2020 zullen jullie in de loop 
van de volgende maand -april- bereiken.  
 
Overigens hebben we het vermoeden, dat sommigen van jullie het afgelopen najaar 
de stukken over 2019 niet hebben ontvangen. Mocht dat inderdaad zo zijn en heb je 
er alsnog behoefte aan deze te ontvangen, geef ons dan even een seintje -
secretaris@bol-nl.nl- dan zorgen we ervoor dat één en ander zo snel mogelijk wordt 
nagezonden.  
 
Wat de samenstelling van het bestuur betreft, daarin hebben zich de nodige 
wijzigingen voorgedaan. Orchid de Groot van Embden is afgelopen najaar afgetreden; 
zij heeft de smaak van het reizen te pakken gekregen en wil in het kader daarvan geen 
verplichtingen meer die haar aan ons kikkerlandje kluisteren. Haar secretariaatsfunctie 
is overgenomen door Madelon Elias, die al als commissaris in het bestuur zat.  
Ook Edith Vermeulen heeft ons laten weten na 6 jaar afscheid te willen nemen als 
penningmeester; haar plek is inmiddels opgevuld door Nico Beets. Wat zullen we 
Orchid en Edith missen in onze gelederen. En wat zijn we hun dankbaar voor al 
hetgeen ze voor het bestuur (en daarmee de BOL) hebben betekend! 
 
Voor de portefeuille communicatie zoeken we nog een nieuw bestuurslid. In verband 
met de huidige oververtegenwoordiging van mannen binnen het bestuur geven we de 
voorkeur aan een vrouw. En liefst iemand die in de jaren 70/80 eindexamen heeft 
gedaan, zodat we daarmee wat makkelijker een brug kunnen slaan naar die -wat 
jongere- generatie. Aanmeldingen c.q. tips zijn welkom!!! 
 
Verder maken we jullie er met plezier -en ook enige trots- op attent, dat de technische 
voorbereidingen voor een geheel vernieuwde website zich in een eindstadium 
bevinden; met grote dank aan Madelon! De lancering vindt begin april plaats; iets om 
in de agenda te noteren...?  



 

 

De nieuwe website zal dan nog steeds te vinden zijn onder de vertrouwde naam 
www.bol-nl.nl. En zoals jullie zullen constateren is de website in een geheel verjongd 
jasje gestoken, met een nieuw logo (dat we ook alvast boven dit bericht hebben 
geplaatst) en frisse kleuren. Navigeren is simpel en gebruikersvriendelijk; als “teaser” 
hebben we alvast de langverwachte foto’s van het Lustrum in 2019 geplaatst. Deze 
zijn heel makkelijk te downloaden. 
 
Het betreft aldus een eerste aanzet, die nog geheel (in)gevuld zal moeten worden. 
Daar zullen wij als bestuur in de komende periode nader opvolging aan geven, maar 
uiteraard houden we ons van harte aanbevolen voor inhoudelijke suggesties en 
bijdragen van de kant van jullie als individuele leden; die kunnen gericht worden aan 
het secretariaat.  
Neem na de lancering dus snel een kijkje op de website die niet alleen gebruikt zal 
worden voor communicatie met leden en niet-leden, maar ook een eigentijds platform 
beoogt te zijn voor interactie tussen al die hernieuwde contacten, met als doel 
herinneringen weer tot leven te brengen. 
 
Last but certainly not least: over drie jaar -in 2024- bestaat de BOL 100 jaar. Wij zijn 
op zoek naar mensen, die ons zouden willen helpen met het meedenken over en het 
voorbereiden van dat (unieke) lustrum. Voel je daar wat voor, laat het ons dan weten 
door een mailtje te sturen naar het secretariaat. 
 
Dat was het dan weer. We wensen jullie allemaal een zonnige lente (met veel opnieuw 
ontluikende contacten) toe en hopen er intens op jullie ergens in oktober weer fysiek 
te mogen treffen! 
 
Namens het bestuur, 
 
Hein Snijders 
voorzitter 

http://www.bol-nl.nl/

