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COT Nieuws

Krimpen aan den IJssel, 19 december 2008
Beste lezer,
Voor u ligt de 1e uitgave van C.O.T. nieuws. Het doel van deze interne digitale nieuwsbrief is u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen binnen de Stichting HCR.
-

-

-

Het C.O.T. is in 2004 opgericht met als doelstelling de contacten te onderhouden met werkgroepen, het
coördineren van binnen- en buitenlands transport, en het oprichten van nieuwe werkgroepen. Nu is het zo
dat het C.O.T. de afgelopen jaren niet heeft gefunctioneerd zoals het zou moeten. Wij hopen met jullie
medewerking weer te gaan functioneren zoals het behoort. Het C.O.T. is per 16 december 2008
uitgebreid met 2 nieuwe leden, te weten, Pieter Barend Verspuij en René Muit. Het C.O.T. bestaat nu uit:
Dhr. W. Vroegindeweij (voorzitter, 06-46765978)
Dhr. K. Arensman (lid)
Dhr. T. Pols (lid, 06-22622902)
Dhr. P.B. Verspuij (lid, 06-19220703)
Dhr. R. Muit (lid, 06-51401032)
Er is op 13 december 2008 een kort bestuursoverleg geweest waarin besloten is dat Jaap Muit tijdelijk
zitting neemt in het bestuur van de Stichting H.C.R.
Het COT gaat draaiboeken verzamelen en uitreiken aan de werkgroepen met betrekking tot het
organiseren van o.a. markten, verkoopacties en dergelijke.
Wij hopen een projectgroep 2009 op te gaan zetten, en deze projectgroep om te zetten naar een nieuwe
werkgroep.
Voor eind januari 2009/ begin februari 2009 zijn wij nog op zoek naar chauffeurs incl. een vrachtwagen
voor een transport naar Bacau.
Graag komen wij ook in contact met mensen die bereidt zijn niet betalende nieuwsbrieflezers na te bellen
om deze donateur te maken.
Wij willen vragen of een ieder die deze nieuwsbrief ontvangt, binnen de vrienden/kennissenkring 5 nieuwe
donateurs aan kan brengen voor onze Stichting. Je kunt alle bedragen in laten vullen. Een streefbedrag is
€ 25,- per jaar. De machtigingskaart t.b.v. donateursschap is bij deze mail bijgesloten. Voor vragen kunt u
contact opnemen met René Muit ( cot@stichtinghcr.org)
Graag vragen wij uw aandacht voor de zangavond 10 januari 2009 a.s. in Rhenen in de Cunerakerk.
Aanvang 19.30 uur
U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op 17 januari 2009 a.s. vanaf 14.30 uur in de
zaal van de Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan 41 te Middelharnis.
28 januari 2009 presentatie Stichting HCR, in de Ned. Herv. Kerk te Bilthoven. Boslaan 3. Aanvang 14.30
uur.
30 en 31 januari Wintermarkt, Oude Duikenburg in Echteld. Werkgroep Opheusden zal hier aanwezig zijn
met een infostand en verkoop van allerlei artikelen.
Op 31 januari 2009 is er de jaarlijkse verkoping in het Krimpenerwaard College aan het Driekamp 4 in
Krimpen aan den IJssel. Verkoping begint om 10.00 uur. Deze verkoping is georganiseerd door
werkgroep Krimpen.
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