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LEDENCONTACTDAG en –VERGADERING op zaterdag 24 maart te Tilburg. 
 
Aan de leden van de VDP, 
 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor onze volgende contactdag/ledenvergadering, die zal 
worden gehouden op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 10.00 tot ca. 15.30 uur te Tilburg. 
 
Nadat we de eerste contactdag in 2015 in Tilburg zijn we daar in 2018 opnieuw in dezelfde 
locatie. Naast een formeel deel met ledenvergadering hebben we ook weer een informeel deel 
voor de onderlinge contacten. We zien u graag komen. 
 
De locatie is:  
Restaurant/Congrescentrum Boerke Mutsaers 
Vijverlaan 2 - 5042 PZ  Tilburg 
013 - 590 08 08 
info@boerkemutsaers.nl  
 
Lunch 
Het is gebruikelijk, dat we op zo’n ledenbijeenkomst gezamenlijk de lunch gebruiken, voor 
zover u daaraan deel wilt nemen natuurlijk. Tijdens de morgen gaat er een lijst rond, waarop u 
kunt aangeven welke lunch u wilt gebruiken. U rekent zelf uw lunch af met het restaurant. 
 
Agenda Ledenvergadering VDP 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen bestuur. 
4. Notulen vorige ledenvergadering 
5. Financiële zaken 
6. Kascontrolecommissie 
7. Bestuurssamenstelling 
8. Voortgang samenwerking met de NVVP 
9. Jaarplan 2018 
10. Rondvraag en sluiting 

 
Onderlinge contacten 
Tijdens de contactdag kun je bijvoorbeeld iets van je verzameling mee nemen of er over 
vertellen onder het motto “laat wat van je zien of horen”. Als je iets wilt presenteren dan kan 
dat, want er is een beamer en scherm. Het is handig om het bestuur aan het begin van de 
contactdag te melden als je iets van plan bent, dan kunnen we daar voor de planning van die 
dag rekening mee houden. Als je een Powerpoint-lezing hebt , kun je die van tevoren 
toesturen aan Eric Wiggers of op USB-stick meenemen. 
Weggeven, ruilen en verkopen van boeken en prentbriefkaarten (bijv. als 50 cents of 1 euro 
kaarten) behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
 
 



Lezingen contactdag 
Het programma van het gedeelte contactdag is flexibel en zal op de dag afhankelijk van het 
aanbod ingevuld worden. Op het programma staan nu de volgende onderdelen gepland: 

• Ledenvergadering (zie hierboven). 
• Lezing Hans Miltenburg, Koe op de kaart. 
• Quiz: wie vult het ontbrekende puzzelstukje aan? (Lodewijk van Duuren). 
• Tweelingvilla’s in Wenduine (EW) 
• P.m. Speurwerk. Hoe vind ik uitgevers, illustratoren, fotografen etc.? (LvD). 

 
Bereikbaarheid 
Met het openbaar vervoer: 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer via  station Tilburg Universiteit is uitstekend. 
Dit treinstation is op 2 minuten loopafstand van het restaurant/congrescentrum gelegen. 
 
Met de auto: 
Als u met de auto komt, kunt u, naar wij aannemen, via een reisplanner, Tomtom of 
wegenkaart zelf de meest gunstige route uitstippelen. 
Op het terrein Boerke Mutsaers kunt u gratis parkeren.  
 
E-mail adressen 
De snelste en ook voor het bestuur de gemakkelijkste manier om digitaal berichten naar u toe 
zenden is per e-mail. Als u dit bericht niet ook per e-mail heeft gekregen, betekent het, dat wij 
niet over uw e-mail adres beschikken. Als u een e-mail adres heeft en u wilt dat met ons 
delen, dan is het verzoek een e-mail te sturen naar ledenadministratie@prentbriefkaarten.info. 
Zo houden wij u voortaan op de hoogte via digitale nieuwsberichten. (* de bedoeling is deze 
aankondiging niet alleen per e-mail te versturen maar ook op de contactdag uit te delen *). 
 
Volgende contactdag 
De volgende contact is in de Molen van Sloten in Amsterdam.  
Noteert u alvast de datum: 17 november 2018. 


