
1 

 

  

   INHOUDSOPGAVE 

                       blz. 

 -  Uit de stuurhut  - Jan  3 
 
 -  Een weekendje Goes  - Jan   4 
 
 -  Intratuin Almere - Gerben   9 
 
 -  Even voorstellen: - Bob kreugel  10  
 
 -  Idem - Frans v/d linden 11 
 
    -  Open dag te Epe  - Gerben  13 
 
 -  Sail kampen - Gerben 14 
 
 -  Opbouwdag 2010    - Gerben  18 
 
 -  Marinedag 2010     - Gerben  20 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-maandelijks verschijnend clubblad 

jaargang 11—nummer 1 

 

De Bakenier 

40  



2 

 

   INHOUDSOPGAVE 

                       blz. 

 -  Uit de stuurhut  - Jan  3 
 
 -  Een weekendje Goes  - Jan   4 
 
 -  Intratuin Almere - Gerben   9 
 
 -  Even voorstellen: - Bob kreugel   10 
 
 -  Idem - Frans v/d linden 11 
 
    -  Open dag te Epe  - Gerben  13 
 
 -  Sail kampen - Gerben 14 
 
 -  Opbouwdag 2010    - Gerben  18 
 
 -  Marinedag 2010     - Gerben  20 



3 

UIT DE STUURHUT 
 
Als ik dit schrijf zijn er alweer bijna twee maanden van het jaar om, twee maan-

den waarin al veel gebeurd is wat gezondheid betreft, maar ook het helaas niet 

doorgaan om samen met de ijsclub en de scouting een clubhuis te bouwen. 

We zijn met een groep mensen naar een tuincentrum in Almere geweest, zie het 

verslag elders in deze bakenier, ook met een groep naar Goes, daarvan ook een 

verslag in dit nummer, dit is allemaal alweer verleden tijd, nu de toekomst. 

 

Begin Maart beginnen de clubavonden weer (als de temperatuur het toe laat). We 

hebben een hele lijst met uitnodigingen waar voor elk wat wils bij zit, en als ik de 

opkomst zie van de boven genoemde evenementen denk ik weer de goede kant op 

gaan van zoals het “vroeger” was.  

Afgelopen jaar hebben twee mensen als lid bedankt maar er zijn weer drie, en 

waarschijnlijk vijf, nieuwe leden bij gekomen, van af deze plaats wil ik de ver-

trokken leden bedanken voor alles wat ze voor de club betekent hebben, en de 

nieuwe leden wil ik hartelijk welkom heten en ik hoop dat het een vruchtbare sa-

men werking wordt , ik heb daar alle vertrouwen in.  

 

Ook wil ik onze sponsors bedanken voor de steun die we het afgelopen jaar weer 

van hun hebben gekregen, zo kunnen we onze prachtige locatie in goede staat 

houden en hoeft de contributie niet direct verhoogd te worden, ik hoop dat ik ook 

dit jaar weer een beroep op hen kan doen, ik weet dat het moeilijke tijden zijn en 

ik wens hen een goed jaar toe. 

 

Ik wil iedereen die onze club een warm hart toedraagt vragen kom eens op een 

woensdagavond of zaterdagmiddag een bakje koffie halen, dan kun je zien wat we 

zoal doen. 

 

 

Jan Hofman. 
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Een weekendje Goes 
 

In augustus kregen we weer een uitnodiging om weer een weekend met de club 

ons in Goes op de grootste modelbouwbeurs van Nederland te promoten. 

De laatste keren waren we met ons tweeén  Jaco en ik , maar je moet de moed 

nooit opgeven en dus een oproep op de mail gezet van wie gaat er mee, ok het 

duurt nog even maar de tijd vliegt en aan het eind van het jaar toen ik op moest 

geven hoeveel deelnemers er waren kon ik melden dat er zelfs zeven mensen zich 

hadden opgegeven n.l. Koos, Jaco, Egbert, Ton, Norwin, Jack, en ik, zeven men-

sen daar werd ik vrolijk van. 

 

Een week of vier van te voren heb ik de slaapplaatsen vastgelegd zodat dat gere-

geld was, we slapen al jaren op een boerderij bij de familie Nieuwenhuijse in Kat-

tendijke, in een appartement. 

 

Een week van tevoren het restaurant geboekt, de chinees, NIAN HAO, waar je 

lekker kan eten en niet duur, we kregen een vergoeding, dus dat hebben we daar 

aan besteed,  de foto´s zeggen meer dan woorden. 

 

Vrijdagochtend 19 februari om acht uur in de auto gestapt en Riet naar een vrien-

din in Amsterdam gebracht, bakje koffie gedronken en weer naar huis de aanhan-

ger aangekoppeld en een broodje gegeten en naar Ton gereden de spullen van Ton 

in de aanhanger en toen naar Jack, daar de  

 
boten van hem in de aanhanger en zijn tas(sen)(ik weet niet wat hij allemaal mee-

nam) in de auto en rond één uur reden we richting Goes. 

Jaco ging op eigen gelegenheid, die had onderweg nog wat afspraken,ook Egbert 

ging vanuit Bussum rechtstreeks naar Goes, helaas kon Koos toch niet mee, ene 

volgende keer goed samen plannen. 

Mijn auto heeft maar een kleine motor dus met aanhanger tegen de wind in bleef 

ik maar zoveel mogelijk achter een vracht auto rijden dat scheelt brandstof en bij 

vieren waren we vlak voor Goes om te tanken, anders moet ik op de terug weg 

tanken en dat doe ik niet op zondag, 

ook daar een bakje koffie gedronken 

en om half vijf waren we veilig op de 

plaats van bestemming. 
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Egbert liep al ergens in de hal en wij hebben onze plek op gezocht en toen die ge-

vonden was de auto met aanhanger de hal in gereden naast de stand, we hadden vier 

tafels van vier meter waar achter de aanhanger kon staan tegen de aanhanger van 

onze achter buurman aan. 

De kleden uit de kar gehaald en op de tafels gelegd, niet glad zoals iedereen maar 

lekker gegolfd (lijkt dan toch meer op water) maar de rokjes (de geplooide kleden 

voor de kraam langs kan ik niet vinden, weet iemand soms waar ze liggen?) had 

Jaco van de mmi meegenomen zodat het toch een keurige stand werd. 

De boten werden daar netjes op uitgestald en om zeven uur was alles klaar. 

Om te eten hoefden we de deur niet uit want de patat kraam was op nog geen tien 

meter bij onze stand vandaan, dus eerst maar wat gegeten en toen naar ons slaap-

adres, dat is ongeveer een kwartier rijden dus we waren daar mooi op tijd, na dat de 

bedden verdeeld waren, Jaco en ik slapen altijd in de kamer beneden, de rest moest 

het boven maar uitzoeken, werd de tv aan gezet en konden we nog een poosje gezel-

lig bij elkaar zitten en een slaapmuts(je) nemen . 
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Zaterdag om zeven!!! uur op, om acht uur werd het ontbijt gebracht, hebben we rus-

tig de tijd want om half tien moeten we bij de stand zijn, kwart voor negen, telefoon, 

Norwin, hoelaat zijn jullie hier, ik mag er niet in ik heb nog geen deelnemers kaart, 

ok , we zijn er over tien minuten, hij was om zeven uur uit Swifterbant vertrokken en 

was dus om kwart voor negen al op de plaats van bestemming. 

Norwin een kaart gegeven en hij mocht ook mee, ze zijn erg precies daar wat de in-

tree kaarten betreft, nou mooi op tijd bij de stand en maar meteen de koffie aan gezet. 

Om tien uur begon het al meteen te lopen met het publiek en het werd erg druk, veel 

aandacht en heel veel gepraat, maar daar gaat het om, er komen vaak elk jaar de zelf-

de mensen, zoals “ome Cor” dat is de man die mijn binnenvaart schip in het echt 

heeft laten bouwen, en hij was altijd benieuwd hoever ik er mee was, en het kreeg 

zijn goedkeuring , dus dat is  mooi om te horen dat ik het goed gedaan heb. 

 

Om zes uur sluit de tent dus toen op naar de chinees waar ik gereserveerd had, het 

was iets veranderd, alles was in één prijs, onbeperkt eten en drinken, je kunt daar 

wokken en of buffet eten en ze kwamen steeds vragen of we nog wat wilden drinken, 

ook ijs en koffie zat bij de prijs in, ik had zelf twee sorbet’s en we konden nog wel 

meer krijgen, maar er moest ook nog een afzakkertje 

bij kunnen, en dat namen we dus “thuis” maar. 

Zondag ochtend ook weer om acht uur ontbijt en  nu 

hadden we wel wat meer tijd, onze spullen ingepakt en 

afscheid van de heer des huizes genomen en op naar de 

zeeland hallen. 

Ook vandaag was het weer goed druk en ook vandaag 

weer bekenden nl drie mannen en drie dames die twee 

jaar geleden “commentaar”op mijn binnenvaart schip 

hadden, en ze zagen meteen dat ik het veranderd had 

nu was er geen commentaar meer, nu was het goed. 
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Om vijf uur voorzichtig begonnen met opruimen en om kwart voor zes de kleden van 

de tafels in de aanhanger, de auto gehaald afscheid van Jaco en Egbert genomen en 

om kwart over zes reden we richting huis. 

Eerst de spullen van Ton thuis gebracht daarna het spul van Jack afgeleverd en ik 

was om goed half zeven thuis. 

Maandag morgen half vier op en eerst een rondje kranten doen, daarna weer naar 

Amsterdam gereden en Riet opgehaald en toen ik weer thuis was stond er weer dui-

zend kilometer meer op mijn kilometerteller, en dat allemaal zonder ongelukken. 

 

Ik was wel een beetje moe maar ik heb 

erg genoten om met zo,n groepje mensen 

een weekend door te brengen en ik hoop 

dat we de volgende keer met nog meer 

mensen gaan, ik hoop dat jullie er na het 

lezen van dit stukje en het zien van de 

foto’s zeggen: “volgende keer wil ik er 

ook bij zijn”. 

 

Jan Hofman 
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Intratuin Almere 
Net als vorig jaar mochten we ook dit jaar midden in de winter weer varen mat z’n 

allen. Dit jaar deden wij dat bij Intratuin te Almere. Niet alleen maar samen met vele 

andere modelbouwers. Zo zagen wij treinen in diverse schalen langs ons heen en 

voor ons langs rijden… 

 

Heel wat anders, maar ook erg mooi. Vroeger hadden velen van ons een spoortje 

thuis in de schaal HO. Je zou het bijna niet meer herkennen, zo is een beetje spoor-

baan tegenwoordig volledig gedigitaliseerd compleet met computersturing. 

Ik was herhaaldelijk 

iemand van onze club 

“even” kwijt, terug te 

vinden tussen al dat 

mooie spul.  

 

 

 

 

 

 

 

De waterbak die door 

Intratuin gerealiseerd 

was zag er goed uit, ei-

genlijk perfect! 

De boten konden netjes 

in de stelling wachten totdat ze het water in konden, zo was het erg inzichtelijk voor 

het winkelende publiek  

Publiek was er trouwens genoeg, erg leuk al met al! 

 

Wat ik persoonlijk erg leuk 

vond dat was de nieuwste boot 

van Egbert. Een kano, maar dan 

met echt werkende (zwoegende) 

indianen erin. Schitterend om te 

zien hoe deze indianen al pedde-

lend de kano manoeuvreren 

tussen andere schepen door. 

Inderdaad, deze kano heeft net 

als een echte geen schroef of 

roer! 

 

 

Gerben 
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Even voorstellen: Bob Kreugel  
 

Met dit stukje wil ik mij voorstellen aan de leden van de VaargroeP Flevoland. 
 
Mijn naam is Bob Kreugel, voor de burgerlijke stand Albertus Kreugel, maar 
alsjeblieft Bob, geboren 29-12-1944 tijdens luchtalarm te Zuilen [thans 
Utrecht], het is niet meer aan mij te zien dat ik geboren ben in de Hongerwin-
ter.    Getrouwd, twee kinderen en 4 kleinkinderen waarvan 3 jongens en die 
willen allemaal een z.g. balbootje, mijn woonplaats is Zeewolde. 
 
Tot mij pensionering ben ik projectleider geweest bij de aanleg van kabels in 
zee, grote rivieren, waddengebied en op het land, voor de aanleg van zeeka-
bels heb ik veel van de wereld gezien. 

 
Ik ben lid van de vaargroep sinds 1 januari en ben mee geweest naar Almere 
en Epe/Emst, wat mij opvalt is de ongedwongen sfeer in de vaargroep. 
Mijn modelbouw verleden bestaat uit: als jochie [Utregs] het maken van 
zweefvliegtuigen maar is was het geren achter die dingen snel zat daarna 
wedstrijd teamracers gebouwd [lijnbestuurde vliegtuigen] met als beste resul-
taat 3e op de Nederlandse kampioen schappen. Toen de hobby op een laag 
pitje i.v.m. mij sport handbal, zowel als speler en scheidsrechter landelijk de 
een na hoogste klassen gehaald. Tussen door statische modelschepen ge-
bouwd o.a. de Sperwer, Groenedraak, een Hoogaars, Botter en een Zee-
schouw. Zo vier jaargeleden ben ik begonnen met radiografisch bestuurbare 
boten. 
 

 
Mijn vloot bestaat uit 4 zeilboten t.w. de regenboog "Vrouwe Euphemia" , 
"Saudade II", 2 master kreuzeryacht "Charlotte" en een Micro Magic 
"Piranha", tevens heb ik nog  een motorsloep "Euphemia" en de stoomsloep 
"Seawolde Queen" 
In aanbouw zijn: het skûtsje "Oeral Thus" en het z.g. balbootje "Merijn". 

 
Ik vindt vooral houtbouw leuk vooral in blanke houtsoorten mijn voorkeur gaat 
uit naar zeilboten maar een mooie motorboot is ook niet te versmaden. 
Ik hoop een leuke tijd te beleven bij onze vaargroep in een ongedwongen 
sfeer met veel bouw en vaarplezier. 
 

 

 

Bob. 
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Even voorstellen: Frans van der Linden  
 

Van Gerben heb ik begrepen dat het bij de Vaargroep Flevoland gebruikelijk is 

dat nieuwe leden een introductie stukje schrijven over zich zelf voor in het club-

blad. 

Nu dan het volgende. 

 

Mijn naam is Frans van der Linden, geboren 1944 te Hilversum. 

Dit voorjaar ben ik lid geworden van de Vaargroep Flevoland. 

Sinds 1985 woonachtig in Zeewolde. 

In 2004 ben ik met prepensioen gegaan. 

Nu was mijn hobby voornamelijk het omgaan met de computer, maar je kon na-

tuurlijk niet al de ontstane vrije tijd doorbrengen met de computer. Ik ben toen op 

zoek gegaan naar een tweede hobby. 

In 2005 werd er in Zeewolde Sail-Zeewolde georganiseerd. 

Daar om heen vonden er verschillende activiteiten plaats. 

Ook was er een groep met modelbouw boten aanwezig en ben daar op afgestapt 

om te kijken of dat ook iets voor mij was. 

Uiteindelijk ben ik daar lid van geworden en begon toen voor het eerst een model-

zeilboot te bouwen. 

Inmiddels ben ik nu in het bezit van 5 zeilboten en 1 motorboot. 

De zesde zeilboot is nu in aanbouw. 

Verder heb ik nog een internet site waarop te zien is welke boten ik heb en deels 

hoe ze gebouwd zijn. 

 

Voor de geïnteresseerde is hier het adres. 

 

http://home.xmsnet.nl/modelbouwsiteFrans/index.htm 

 

Dit was in kort iets over mij, en groet hierbij u allen. 

 

Frans. 
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Open dag te Epe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De insiders zien het hierboven direct, dit is een foto uit Epe.  
De grote ronde tent in de kleuren rood en wit stond er op 27 maart goed 
bij. Anders dan vorig jaar was het dit jaar niet regenachtig weer, heerlijk 
om ook dit een keer daar mee te maken. Zo vroeg in het jaar is het natuur-
lijk nogal fris maar iedereen (ook ik) kreeg het warm van de mooie model-
len. En dan niet alleen wat er allemaal bij een ander stond, ook op onze 
tafels stonden schitterende modellen. En het 
moet gezegd worden, daar in Epe kan je pri-
ma zeilen. 
Maar goed, naast schepen waren er tanks, 
vliegtuigen, een helikopter en een heus    
amfibievoertuig. Onze club is ook een       
varende auto rijker….. 

 
 
 
 
 
 

   Gerben 
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Sail kampen 
Op zaterdag mochten wij een aantal kraampjes volzetten bij Scheepswerf Peters. 

Wellicht weet u het, dat is die werf die echte 

grote schepen maakt….. 

Aan de kade lag er een die te bezichtigen was, 

in de hal stond het achterste gedeelte van eentje 

die nog lang niet af was. Mensen, wat is zo’n 

ding groot! 

Jaco en ik stonden er onder en vielen echt in het 

niet ten opzichte van het roer, ongelofelijk! 

 

De dag was enorm leuk, ondanks dat de regen 

na 14.00 er met bakken uit de lucht viel.  

Jan waren we uren kwijt, had zich verstopt in 

het schip aan de kade……. 

 

 

 

 

 

 

 

De catering was erg goed geregeld, en 

onder de aanwezigen van onze vaargroep 

werden er 2 kaarten verloot om eens een 

gehele dag mee te varen op een schip van 

de bruine vloot te kampen. 

 

Ik zeg nog even niet wie de 

gelukkigen waren maar als 

club verwachten we abso-

luut een verslag voor onze 

volgende Bakenier! 
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Op 2de Paasdag waren wij weer te Kampen aanwezig, overigens beide keren sa-

men met de vaargroep Zwolle. Ditmaal stonden wij met kraampjes aan de Kamper 

Kogge haven.  

In totaal zijn er die dag zo’n 125.000 bezoekers geweest, 10% kwam langs ons 

heen… Het was dus druk, druk druk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant van het water liepen de mensen zelfs achter de kraampjes, 

langs en over de muur om voorbij de opstoppingen te komen. 

Daar had Lex wat op gevonden: Een aantal keren ging hij stunten met zijn water-

scooter met als resultaat dat het publiek wat langs het water liep stopte om te kijken 

naar de boten in het water. 

Het gevolg was uiteraard dat de hele menigte geen kant meer op kon en verplicht 

was om te genieten van onze mooie boten…  
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Opbouwdag 2010 
 
Als ik dit schrijf zit de opbouwdag er alweer op. Ze zeggen wel eens dat 
vele handen ligt werk maakt en dat is ook zo. 
Toen Ruben en ik (ruim op tijd voor mijn gevoel) aankwamen bleken er 
een aantal een tijdje bezig te zijn. 
Met name een uit de kluiten gewassen struik moest het ontgelden i.v.m. 
behoud van onze schuur… Na mij kwamen er nog zoveel leden binnen-

druppelen 
dat de 
struik zo 
weg was! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maar daarnaast was er natuurlijk 
veel meer te doen. Zo moesten de 

steigers dit jaar zonder Jan het water in. Dit lukte redelijk, op een paar 
kleine incidentjes na….. 
Op twee plekken hadden we niet in de gaten dat er wat langere palen in 
de grond moesten dan dat we in de hand hadden. 
 
De eerste keer greep Ruben nog net op tijd de paal beet en kon hij samen 
met Bob de paal er weer uit trekken 
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De tweede paal waarbij het verkeerd ging was zo snel naar beneden ge-
gleden dat ondergetekende het niet een zag….. 
Dan zit er nog maar een ding op: de 
mouwen opstropen en onderwater de 
paal “opvissen”. 
Ik kan wel zeggen dat dit niet meeviel: 
het water was nog koud….. 
 
Onze waterpomp is ieder jaar weer een 
trouwe bondgenoot bij het inbrengen 
van de palen. Ook dit jaar deed hij zijn 
best, totdat….. De benzine op was…. 
 
Gelukkig hadden we een kleine voorraad bij ons. Maar wat kan dat ding 
een benzine slurpen, zeker met Lex aan de knoppen. 
Op de foto’s zie je niet veel personen, maar die waren er wel. Veelal ver-
dekt opgesteld achter de camera, maar soms ook relaxt ingezakt op een 

luie stoel aan het water….. 
 
Al met al was het een goede dag 
voor onze vereniging: mooi weer, 
lekker gewerkt, veel sociaal gebeu-
ren en veel gelachen. 
Moeten we volgend jaar zeker weer 
met z’n allen doen! 
 
 

Gerben 
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Marinedag 2010 
  

Zaterdag 15 mei was het zo ver. Een viertal leden van Vaargroep Flevoland en de 

vriendenkring MMI organiseerden samen de Marinedag 2010. 

 

De afgelopen jaren kende de MMI alleen maar slecht weer tijdens z’n dag, dit jaar 

werd iedereen blij verrast met mooi weer. Het was een prachtdag waarbij er van-

uit het gehele land en ver daarbuiten mensen met modellen aankwamen om geza-

menlijk te varen en over de hobby te praten. 

 

De leden van de VGF waren vanaf 07.30 al aanwezig, de laatste bezoeken met 

modellen kwam om 14.00 uur pas aan. Er werden die dag enorme afstanden over-

brugd om bij elkaar te komen. 

 

Natuurlijk, je moet van deze modellen houden… Maar wat een klasse modelbouw 

viel hier te bewonderen! Er waren kleine modellen vanaf zo’n 40 cm lengte tot 

aan 350 cm lengte aanwezig. De grotere vallen natuurlijk het meest op maar de 

kleinere hadden vaak de mooiste afwerking….. 

 

Zonder een spatje regen werd er doorlopend gevaren waarbij ook wel eens wat 

mis ging, dat krijg je als er zoveel vlootbeweging gelijktijdig in het zelfde vaar-

water zit. 

De verzorging van een hapje en een drankje werd uit de kunst verzorgt, de langste 

tijd door “onze” Bob, maar later ook door de oudste zoon van Lex. Als ik het als 

voorzitter zou mogen zeggen: er ligt onze vereniging een fantastische toekomst in 

het verschiet met die beide heren! 

 

Bob had overigens zijn kleinzoon bij zich die de gehele dag zichtbaar genood van 

als dat moois op het water, erg leuk om te zien. 

 

Al met al moet ik echt zeggen dat het een zeer geslaagde dag was waarbij ook 

vele leden van onze vaargroep hebben genoten. Zeker voor herhaling vatbaar… 

 

Gerben 
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EVENEMENTENKALENDER 2010 
  

Alle komende activiteiten: 
 
 
15 Mei Marinedag VaargroeP Flevoland 

 

24 Mei Subsail 2010 bij VaargroeP Flevoland 

 

5 Juni Opendag VaargroeP Flevoland 

 

26 – 27 Juni Batavia Havendagen Lelystad 
 

Woensdagavond 1 september:      

bezoek van Frank van der Haring  (Modelbouw Shop Flevo-

land) 

5 September Model vaardag te Amersfoort 

 

2 Oktober Opruimdag Vaar groeP Flevoland 

 

17-24 Oktober Soesterberg 

 

27 November Snert varen VaargroeP Flevoland  
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 Scheepsmodelbouwvereniging VAARGROEP Flevoland 
opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

                    
 
Bestuur: Naam:  Adres:  Woonplaats:   Telefoon: 
Voorzitter::     Gerben  
 Bosman   Noordweg 55 8262 BP Kampen  038-3326623 
Secretaris:    Vacant     
Penningmst:  Jan Hofman  Het Erf 122 8256 DH Biddinghuizen  0321-332636 
2de secretaris: Vacant 
Bestuurslid:   Klaas Spoelstra  Vliegersveld 6 8265 GN Biddinghuizen    0321-333622 
Emailadres: bestuur@vaargroepflevoland.nl  
 
Adres secretariaat: 
E-mailadres: info@vaargroepflevoland.nl 
 
Clubgebouw: 
"HET BAKEN"   Sportlaan 12  8256 BE Biddinghuizen 
Bijeenkomsten:   Clubavond op woensdag van 19.30 - 22.00 medio februari t/m eind nov. 
    Vaarmiddag op zaterdag tijdens de zomermaanden. 
 
Clubblad "De Bakenier" 
Redactieleden: Jaco, Klaas 
Eindredactie:  Gerben 
 
Internetadres:   http://www.vaargroepflevoland.nl  
 
 
Ledenadministratie: 
Aanmelden: Tijdens clubavonden bij de bestuursleden of via de contactpagina op de site  
Kontr.adm.: Jan Hofman    Het Erf 122            8256 DH Biddinghuizen     0321-332636  
 
Beëindiging lidmaatschap: 
Het lidmaatschap eindigt op 31 december. Er dient één maand voor deze datum schriftelijk  
te worden opgezegd bij het secretariaat. 
 
Contributie per jaar: 
Seniorlid  €  30,00 
Juniorlid  €  15,00 
Inschrijfgeld  €    7,00 
 
Contributie betaling: 
De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar voldaan te worden. 
In het geval men de betaling vergeet wordt na 31 maart  € 10,00 boete in rekening gebracht. 
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