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Van de contactpersoon regio Zaandam
In de laatste Nieuwsbrief (33) heeft u
kennis gemaakt met Gé Peeks, voorzitter
van de Postactieven Amsterdam, die het
spits moest afbijten.
Jawel, in het kader van de samenwerking
word je dan voor het blok gezet met de
vraag: “Wil en/of kan jij zorgen voor een
stukje proza in het komende kerstnummer?”
Om te beginnen, zal ik mij even voorstellen:
mijn naam is André de Vries. Ik heb gewerkt
bij de FIOD, de inspectie DB Amsterdam en
als laatste station de BPO Zaandam.

(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl
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Zo, nu verder, maar dan gaat onverwacht de bel en komt mijn kleinzoon
binnen. “Dag opa, wat bent u aan het doen?” “Ik probeer een stukje te
schrijven voor de Nieuwsbrief van de oud-collega’s, jongen.” “Waar
gaat het over, opa?” “Dát ben ik nu juist aan het bedenken.”
Naar buiten kijkend zie ik de donkere lucht en ik bedenk dat het eind
volgende maand alweer kerstmis is en het hoeveelste kerstfeest. Tijdens
mijn mijmering zegt de kleine jongen: “Opa ik weet een nieuw spelletje
op de computer.” “Nou, laat me dat
maar eens even zien dan.”
Ik sluit mijn tekstprogramma, waarna hij
gelijk aan de slag gaat op de pc om mij
even later te laten zien hoe goed hij is.
Ik snap er geen lor van, maar allá. Als
hij klaar is vraagt ie: “Hoe vond u het?”
Uiteraard zeg ik dat hij het geweldig
doet en denk bij mezelf: acht jaar en al
zó rap achter de pc. Binnenkort zal ie
mij wel het een en ander komen leren.

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

“Opa, heeft u al een idee waarover u gaat schrijven?” “Ja jongen, waar
ik vroeger werkte maakten we een eigen praatjesblad en daarin werden
grappige stukjes geschreven. Dat schiet me
nu te binnen om daar even in te kijken.”

COMF Nieuwsbrief 34

Ik grut in de kast waarin de papieren en
andere informatie over mijn vroegere
dienstverband worden bewaard. De eerste
uitgave van 21 december 1979 ligt er
tussen. “Mag ik er ook even in kijken opa?”
“Ja hoor, kijk jij maar gerust eventjes.” Voor
mijn ogen slaat hij de eerste bladzijde om
en zie ik tot mijn grote schrik een foto met
daarop dames in slipje en met een
handdoek om de hals of armen die overige
lichaamsdelen bedekken. “Is dat nou alles”
zegt ie en kijkt verder op de volgende
pagina.
“Ben jij dat opa, die A.H. de V.?” Ik kijk op
de aangewezen pagina en zie boven aan de
kolom mijn gefotokopieerde pasfoto. Die heeft veel weg van de terrorist
Carlos die afgelopen maand weer in het nieuws kwam. 
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“Ja, hoezo?” vraag ik. “Nou, ze schrijven hier over moorden en bankroof.” Ik leg hem
gauw uit dat het allemaal verzonnen is bij wijze van grap. Hij kijkt me wat ongelovig aan
en gaat naar zijn oma om van haar te horen of mijn ontkenning klopt. Oma moet hartelijk
lachen en vraagt hoe hij daarbij komt. “Nou, opa liet me een blad zien van zijn vroegere
baas en daar stond het in.”
Gelukkig kan oma hem geruststellen en er van overtuigen dat het inderdaad
allemaal grappig bedoeld was en opa dus niet dat gedaan heeft wat er in dat blad
staat.
Ook vrienden vragen mij wel eens hoe ik bij die Belastingdienst terecht ben
gekomen en wat ik daar allemaal gedaan heb. Als je dan verteld dat je bij de
FIOD hebt gewerkt, dan kijken ze je wat vreemd aan. Of ik dan ook met die
witteboorden criminelen te maken heb gehad, vragen ze dan. Nee, want ik werkte
bij de Inlichtingendienst, een club waar je als aspirant ambtenaar je te pletter
moest schrijven aan allerlei renseignementen en op het laatst alle gemeenten
van Nederland uit je hoofd kende.
Ach dan denk ik maar aan de spreuk van Jakob Lorenz: “Ongelovige mensen
bestaan niet. Zij geloven alleen wat anders”.
Tot slot, in dat bewuste kerstnummer van 21 december 1979 staat op de achterzijde van
de omslag de wens aan u allen: prettige feestdagen en een gelukkig (toen 1980). Ik pas
het jaartal voor mijn wens aan u nu maar even aan en wordt het dus 2012!
André de Vries



CPB-bestuur in gesprek met DG Peter Veld
Op dinsdag 25 oktober bracht een afvaardiging van het bestuur van
C(ommissie)P(ostactieven)B(elastingdienst) een bezoek aan onze
Directeur Generaal Peter Veld. Het gesprek werd bijgewoond door
MT-lid, mevrouw Aly van Berckel (Personeel/HRM). De CPBafvaardiging bestond uit de bestuursleden Ab Versteeg (voorzitter),
Jan Rozema (penningmeester) en Jaap van den Ouden (lid).
Als onderwerp van het gesprek stonden een viertal punten op de
agenda:
de gang van zaken en ontwikkelingen bij verenigingen en groepen
postactieven en hun activiteiten;
het ledenbestand, verloop en prognose tot 2015;
evaluatie facilitering en dergelijke zaken in relatie tot de gemaakte afspraken;
de landelijke dag ‘De Ontmoeting'.
Peter Veld (foto) bleek zeer geïnteresseerd in het wel en wee van ons postactieven. Met
name de activiteiten die georganiseerd worden met de samenhangende
onderlinge contacten en de manier waarop aandacht wordt besteed aan onze
oudere collega’s, had zijn belangstelling. Ook toonde hij interesse in de wijze
van communiceren, het gebruik van bijvoorbeeld computers, sociale
netwerksites (Twitter-Facebook), Wifi, iPhone en iPod, E-reader enzovoort.
Daarnaast is gesproken over de belangstelling die onze postactieven hebben
voor de ontwikkelingen binnen de Belastingdienst en de contacten die wij nog
onderhouden met de dienst.
De DG heeft tijdens het gesprek toegezegd dat de dienst de eerder gemaakte
afspraken over ondersteuning van de activiteiten voor de postactieven zal
handhaven en dat eenmaal in de twee jaar een Landelijke Ontmoetingsdag
georganiseerd mag worden.
De werkgroep die ‘De Ontmoeting’ van 2012 zal gaan voorbereiden kon dus van
start gaan. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond al weer op dinsdag 8 november
j.l. plaats.
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“Liefde op het eerste gezicht”
Dat gold destijds voor Ben Brugman en Louise de Groene tijdens een dansavond in
Terneuzen. Weliswaar langer dan 60 jaar geleden inmiddels, want het destijds jonge stel
trouwde later op 17 mei 1951 voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
‘Je moest vroeger getrouwd zijn om voor een woning in aanmerking te komen. We gingen
lopend naar het gemeentehuis in Terneuzen, in onze zondagse kleding. Geen bloemen,
niets. E bode dacht dat wij getuigen waren en die man stond zo raar te kijken toen bleek
dat wij het bruidspaar waren!’ In oktober van dat jaar
werd voor de kerk getrouwd en dat werd wel groots
gevierd en daarom werd die datum aangehouden voor
het grote feest.
Dit jaar vierde het echtpaar Brugman-de Groene in die
maand dus hun 60-jarig huwelijksfeest. Dat gebeurde
mede door een persoonlijk bezoek van Lisse’s
burgemeester Corrie Langelaar, die het diamanten
bruidspaar kwam feliciteren met een grote bos bloemen.

Ze hebben het 60 jaar met elkaar vol kunnen houden
door lief te zijn en respect te hebben voor elkaar.
Daardoor hebben ze veel lief, maar ook veel leed
kunnen delen in niet altijd even makkelijke tijden, laat
Louise Brugman-de Groene (84) weten. ‘Maar daar
praten we niet over. We hadden nooit verwacht dat we
deze mijlpaal zouden halen.’ Louise Brugman rijdt nog
steeds auto en daarmee wordt nog regelmatig
familiebezoek afgelegd in Zeeland en Arnhem.
(Bron: De Weekendkrant/Lisse)



Ben Brugman (88) is in 1946 begonnen
als grenskommies bij de Douane aan de
grenspost Koewacht in Zeeuws
Vlaanderen.
In 1954 werd hij overgeplaatst naar
Amsterdam waar hij dienst deed in het
havenkwartier.
Na opnieuw een tussenstop van een jaar
in Vlissingen werd hij naar het ‘oude’
Schiphol overgeplaatst en verhuisde het
echtpaar Brugman naar Amstelveen. Tot
zijn pensionering in 1982 bleef Ben op
onze nationale luchthaven in
douanedienst.
Heel veel oud-collega’s uit die periode
herinneren zich Ben Brugman nog goed
als Ben ‘Goedheiligman’. Vanaf 1956
heeft hij tot 1980 deze collega’s en hun
kinderen in die hoedanigheid vermaakt
en indruk gemaakt met zijn bijzondere
sonore stemgeluid tijdens de jaarlijkse St
Nicolaasviering.

1e inloopmiddag regio Hoorn
Namens het bestuur van de Postactieven Belastingdienst
Noord-Holland werden de oud-collega’s van de regio Hoorn
opgeroepen voor een inloopmiddag mét rondleiding door
het totaal gerenoveerde gebouw van de Belastingdienst in
Hoorn. Hieraan werd in geruime mate, sommigen met
partner, gehoor gegeven.
Op vrijdagmiddag 11 november werden we verwelkomd
door André de Vries van de postactieven regio Zaandam en
onze eigen contactpersoon Peter Bom van de regio Hoorn.
Nadat iedereen zich aan elkaar had voorgesteld werden we
eerst van een natje en droogje voorzien. Voor zover ik kon
nagaan was mevrouw Stins de oudst aanwezige
gepensioneerde: reeds 26 jaar geniet zij van haar pensioen. Zij wist zich nog te
herinneren dat het werken op zaterdag in 1961 werd afgeschaft.
Na de (hernieuwde) kennismakingen kon de beloofde rondleiding beginnen.
COMF Nieuwsbrief 34
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De inleiding
Allereerst werd deze ingeleid door Barbara Reus-de Wit,
teamleider in Hoorn. Er zijn nu 185 medewerkers in het pand
gehuisvest waarvan gemiddeld 30% laten we zeggen wettelijk
afwezig zijn. Deze medewerkers zijn in vier groepen verspreid
door het gebouw. In tegenstelling tot het verleden heeft
niemand meer een vaste werkplek. Het is dus bij binnenkomst
even zoeken waar je werkplek voor die dag zal zijn. Het enige
vaste onderdeel is een kluisje waar je je laptop, telefoon en
enkele bescheiden in hebt opgeborgen.
De rondleiding
De start was op de begane grond. Al gauw ontmoetten we
oud-bekenden. Gelijk werden oude verhalen opgehaald en
men gunde ons een blik op de nieuwe werkplek. Het deed
enigszins futuristisch aan. Sommigen lieten zich zelfs het
woord Star Wars ontvallen. De foto’s zullen dit verduidelijken.
Het kostte Barbara, onze reisleidster, enige moeite om de
goegemeente weer in beweging te krijgen voor een vervolg
van de rondleiding.
Op de eerste en tweede verdieping hetzelfde laken en pak.
Weer vele oud-bekenden en heerlijke anekdotes. Opvallend
was dat er in totaliteit op de vrijdagmiddag maar weinig volk
aanwezig is. Ik denk zelfs maar 30%. Menigeen probeerde zijn
of haar oude werkplek in de nieuwe situatie te plaatsen. Dat is
door de reorganisatie best lastig. De vloeren zijn nu voorzien
van een zéér kwetsbaar tapijt. Ondanks de felle kleuren zie je
toch de nodige vlekjes verschijnen. En de echte winter moet
nog beginnen!
De afsluiting
Na afloop van de rondleiding konden we onder het genot van
hapjes en drankjes nog wat napraten over de opgedane
indrukken van die middag. Niet iedereen was er van overtuigd
dat elke verandering een verbetering is. De toekomst zal leren
of deze nieuwe werkmethode zal aanslaan.
Al met al kunnen we spreken van een geslaagde middag die
voor herhaling vatbaar is.
Henk Zwolle 

Regioreis 2012 gaat naar Wales (GB)
In 2012 organiseren de gezamenlijke regio’s van postactieven in Noord-Holland (Alkmaar,
Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Zaandam) weer een buitenlandse reis. Met “IdeeTours”
van chauffeur Dirk Gorter is in samenwerking met hem gekozen voor: een 8-daagse

busreis naar Wales
De eerste dag zal gereisd worden via de Kanaaltunnel, de spoorwegtunnel onder Het
Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. De tunnel loopt van
Calais in Noord-Frankrijk naar Folkestone in Kent en is
ongeveer 50 kilometer lang. Na een overnachting onderweg
wordt de reis (als rondreis) de volgende dag voortgezet
naar Caernarfon, de eindbestemming met vermoedelijk
Hotel Celtic Royal (foto) als bais voor de rest van het
verblijf.
De uitnodiging, het programma en aanmeldingsformulier worden naar verwachting in december 2011 persoonlijk verstuurd
naar de leden van de Noord-Hollandse regio’s.
De juiste reisperiode stond nog niet vast bij het ter perse gaan
van deze nieuwsbrief. Deze wordt bekend gemaakt in de uitnodiging. 
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Een bezoek aan Urk en Dwarsgracht
Dinsdag 27 september was het dan zover. Op het programma stond ditmaal een bezoek
aan Urk en Dwarsgracht. Bij het appèl ontbrak Karel Grandia en een telefoontje bracht
geen uitkomst. Een kwartier later dan gepland werd de reis toch maar aanvaard en achter
de vertrouwde rug van chauffeur Pieter Korver ging het richting Urk.
Zoals we inmiddels gewend zijn was Pieter weer bordenvol informatie.
Zo vertelde hij dat de Oostvaarderplassen oorspronkelijk bedoeld waren als industriegebied. Maar inmiddels is het geworden tot een waar
natuurgebied. Bijzonder is dat ook de lepelaars hier een broedplaats
hebben gevonden en daarmee het Zwanenwater concurrentie aandoen.
Voor mijn echtgenote heeft Urk een extra betekenis: zowel haar vader
als haar moeder zijn daar geboren. Hoewel zij later weliswaar zijn
vertrokken naar Den Helder, blijft Urk toch altijd een bijzondere plaats
innemen.
Aangekomen op het voormalige eiland, stond de koffie met gebak al
uitnodi-gend op de tafels. Nota bene in het restaurant, waar ik goede
herinneringen aan bewaar. In de barre winter van 1962/1963 (waar
blijft de tijd!) was er namelijk een toertocht op de schaats uitgeschreven over het IJsselmeer van Enkhuizen naar Urk en terug. Met oudcollega Rob van den Haak lieten we deze unieke kans niet voorbijgaan en uitgerekend in dit restaurant hebben we de benen wat rust
gegund en de inwendige mens versterkt.
Verkwikt toog ons gezelschap naar museum ‘Het Oude Raadhuis, alwaar we werden ontvangen door een beheerder, die al reikhalzend
naar zijn klanten uitkeek. Hoewel niet van Urker afkomst, wist hij veel
te vertellen over het verleden en de tegenwoordige situatie. Opvallend
was in zijn verhaal het grote aantal mensen, dat in de veelal kleine
huizen een onderdak vond. Gezinnen van veertien personen waren
geen uitzondering. Alle ruimte moest worden benut! Zo was er in de
bedstede van de ouders een soort kribbe aangebracht, waar de jongste telg sliep. Maar ook de ruimte onder de bedstee werd benut. Daar
waren de bedden voor een aantal oudere kinderen. De uitdrukking ‘’
ondergeschoven kind’ is hierop geënt. Maar ook (zelfs) op Urk heeft
de tijd niet stil gestaan: Urk beschikt nu over een grote moderne vloot
van zo’n 120 vissersschepen. Gelost wordt er weliswaar op diverse
plaatsen, zowel binnen als buiten Europa, maar nagenoeg alle vis
wordt vervoerd naar de Urker afslag. Het is dan ook de grootste visafslag van Europa. Hoewel in de visverwerkende industrie veel machinaal geschiedt, vinden toch meer dan duizend personen hier hun emplooi. Jaarlijks beloopt de uitvoer maar liefst zo’n twee miljard euro!
Het museum bood verder ook nog een kijkje in een ouderwets winkeltje en een kapperszaak.
Over Urk is veel meer te vertellen, laat ik mij tot enige zaken beperken. Zo is Urk gebouwd op een laag van Keileem en pas in 1932
kreeg het een verbinding met de vaste wal via een dijkverbinding met
Lemmer.
De voltooiing van de Afsluitdijk in 1939 had voor Urk grote gevolgen.
Niet alleen werd de Zuiderzee het IJsselmeer, maar visbroedplaatsen
vielen weg en de visserij veranderde totaal van karakter.
Eén verhaal wil ik u ook niet onthouden, omdat dit kenmerkend is
voor de bewoners. Toen in 2005 publiekelijk bekend werd, dat een
zestal schedels destijds in verband met schedelonderzoek bij enkele
universiteiten terecht waren gekomen, werd niet geaarzeld om het “”Comité Urker
schedels” op te richten. En met succes, tijdens een plechtige kerkdienst zijn de schedels op 5 juni 2010 weer in het behouden huis teruggekeerd!
Genoeg over Urk en op naar het gehucht Dwarsgracht, niet ver van Giethoorn en zeker zo waterrijk. Maar eerst aandacht voor het diner in restaurant De Otterskooi, dat
uitstekend was verzorgd. Een smakelijk soepje, de hoofdmaaltijd voorzien van een
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Wiener schnitzel, met de omvang van een volwassen dakpan
en dat alles afgesloten met een heerlijke coupe ijs. De boottocht hierna betekende een prachtig gelegenheid om van dit alles bij te komen en te genieten van al het schoons dat natuurgebied de Wieden/Weerribben heeft te bieden. Grappig was
dat de jongeman, die aan tafel bediende, tevens als taak had
de bruggetjes te openen die we onderweg passeerden. Ook de
stuurman/gids droeg zijn steentje bij. Zo wees hij op de otterkolonie en de zwarte stern, die zich hier hebben gevestigd. Van
de eendenkooi die we passeerden kon hij melden dat deze de
grootste van Europa is.
De hoogste tijd was aangebroken om met een voldaan gevoel
naar het Haarlemse terug te keren, waar we weer veilig arriveerden. Een woord van dank gaat uit naar de perfecte organisatie en de belangrijke rol die onze trouwe chauffeur Pieter
hierin heeft gespeeld.
Laat ik besluiten met een bekend Urker advies voor de toekomst: “Wees opgewekt en treur niet, want een wijde broek die
scheurt niet!”
Haarlem, november 2011.
Jaap Plas
P.S. De afwezigheid van Karel Grandia bleek het gevolg van
een misverstand te zijn.


'Je kent je postactieven'
Attie en Rose van het Servicebureau
De band met de dienst hoeft niet te eindigen met de (flexibele) pensionering. In het hele
land zijn 33 regionale verenigingen of stichtingen voor en van postactieven actief. Hun
landelijk steunpunt is het Servicebureau in Apeldoorn, bemenst door Attie Otten en Rose
van der Meer. 'Beschouw ons maar als het kloppend hart van de postactieven.'
De Belastingdienst telde in april 7.814 georganiseerde postactieven, partners inbegrepen.
De overgangsregeling bij de afbouw van de VUT zorgde onder Balkenende II voor een
schokgolf aan dienstverlaters. Daarna bleef de toestroom enkele jaren magertjes. De
laatste jaren geven weer een stijging te zien.
Centraal
Vanouds kende de Belastingdienst aan kantoren gekoppelde groepen van oudmedewerkers. Die kregen dan van het plaatselijke Hoofd van Eenheid wat toegestopt om
iets gezelligs te doen. In de ombouw van de dienst naar regionale eenheden dreigde die
geldstroom op te drogen. De toenmalige DG Jenny Thunnissen had oog voor hun belang.
Zij regelde in 2002 dat het werk voor de postactieven centraal bekostigd werd door DG
Bel. De regio's ontvangen voortaan een subsidiebedrag per ingeschreven postactieve.
Voorwaarde daarvoor is een accurate ledenadministratie. Om de regio's daarbij te
ondersteunen werd tegelijkertijd het Servicebureau Postactieven ingesteld.
Organisatorisch vallen de twee medewerksters onder DG-Bel, facilitair onder B/CAO.
Attie was samen met Tonny Bours vanaf het eerste uur betrokken bij de opzet.
'Het was pionieren. We kregen een ruimte met een bureau en een opdracht. Verder was
er niets: geen computer, geen ledenlijsten. Dankzij onze jarenlange ervaring in de dienst
wisten we ons te redden. Via contactpersonen bij bestaande verbanden van postactieven
kwamen we aan ledenlijsten. Op basis daarvan konden de uitnodigingen de deur uit voor
de eerste Landelijke Dag. Verder werd uit regiovertegenwoordigers een landelijk bestuur
gerecruteerd, de Commissie Postactieven Belastingdienst. Om te beginnen maakte de
commissie een sluitende regio-indeling zodat geen enkele oud-medewerker buiten de
boot hoeft te vallen.'
Landelijke Dag
Eens per jaar, meestal in het voorjaar, belegt de Commissie Postactieven Belastingdienst
(CPB) een Algemene vergadering voor regiovertegenwoordigers. Dit jaar vergaderde dit
gezelschap van rond de vijftig personen op 13 april in het Oranje Nassau Paviljoen in De
Keukenhof. Belangrijk agendapunt vormde het werven van vrijwilligers voor de
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Werkgroep voorbereiding Landelijke Dag
2012. Al snel gingen vier armen de lucht in.
'Dat is meer dan zat, want iedereen moet
wat te doen hebben anders werkt het niet,'
stelde CPB-voorzitter Ab Versteeg tevreden
vast.
De Landelijke Dag wordt om de twee jaar
gehouden, telkens met groen licht van DGBel. Vanaf de aanvang is de Blokhoeve in
Nieuwegein de accommodatie van
samenkomst: centraal gelegen en met
voldoende parkeergelegenheid, ook voor
de gezelschappen die per bus komen. 'En
het is een aangeklede zaal met
wandelgangen voor nevenactiviteiten. Met
een lege beurshal waarin je de stoelen nog
moet plaatsen, ben je per saldo duurder
uit,' weet Attie. Het Servicebureau denkt
mee met de Werkgroep Landelijke Dag
over de invulling van het programma. 'Het
ochtenddeel bestaat standaard uit een
concert van de Douane Harmonie
Nederland. Ik dring altijd aan op het spelen
van luchtige en vrolijke nummers. Ze
moeten passen binnen het open karakter
van de dag.'
Het afgelopen jaar reünieerden 1200
postactieven voor de vijfde keer
dienstbreed. In het ochtenddeel bracht de
douaneharmonie met solist Gé Reinders Limburgs repertoire, na de lunch strooide Willeke
Alberti met evergreens. 'Het is de kunst telkens wat anders te verzinnen dat toch iedereen
aanspreekt,' zegt Rose, die Attie sinds 2005 assisteert. 'In het nevenprogramma hadden
we attracties als een glasblazer, een sneltekenaar, Wii'en, een golfsimulator en een
cursus Nordic Walking.'
Adresbestand
In de oneven jaren, dus zonder Landelijke Dag, vormt het actualiseren van het
adresbestand de grootste klus voor de dames. De leeftijd van de sowieso vlottende
doelgroep dwingt vaak tot verhuizen, dus tot een adresmutatie. Missers op dit gebied
kunnen als pijnlijk ervaren worden. Bovendien is het adresbestand belangrijk omdat het
aantal ingeschrevenen de grondslag vormt voor de subsidie van DG Bel.
Rose (foto rechts): 'Er gaat een mailing de deur uit naar het hele bestand. We vragen ze
dan hun gegevens te checken zoals die bij ons bekend zijn. In de loop der jaren is de
doelgroep steeds trouwer geworden in het retourzenden van het antwoordformulier. Dit
jaar had 95% binnen drie weken gereageerd. Dan staan de postzakken hier gestapeld.'
Ieder kwartaal krijgen Attie en Rose van het Facilitair Salarisbedrijf in Zwolle een
overzicht van dienstverlaters. Rose: 'Die krijgen een brief van ons. Natuurlijk niet de
medewerkers die hun loopbaan elders voortzetten. Wel de gepensioneerden en WAO'ers.
In die brief nodigen we ze uit zich aan te sluiten bij de groep postactieven van hun regio.
De helft van de aangeschrevenen doet dat ook.
Niet oppotten
De 33 regio's verschillen in omvang en activiteiten. Aan het ene uiterste staat een groep
met slechts veertig leden. Zij houden eens per jaar een gezellige bijeenkomst en dan is
de pot leeg. Aan de andere kant staat een vereniging met ruim 600 leden. Ze zijn heel
actief. Op hun website staat een excursie naar Brabant aangekondigd en zijn de uitslagen
van maandelijkse klaverjasmiddagen te raadplegen. Bovendien melden ze daar de
evenementen die de Federatie Personeelsverenigingen Financiën (FPF) voor (oud)medewerkers organiseert zoals een fiets- en wandeldag op de Veluwe, een
watersportdag op de Loosdrechtse plassen of een dagje golfen op Bussloo. Deze dagen
beginnen steevast met een ontvangst waarbij koffie en cake worden geserveerd. 
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Voor die FPF-activiteiten is wel een bescheiden eigen bijdrage vereist.
Attie: 'Over al die activiteiten moeten de regio's rekening en verantwoording afleggen. Het
is niet de bedoeling dat ze hun subsidie oppotten. Wat opzij leggen om uit te pakken in
een jubileumjaar kan, maar we willen voorkomen dat een regio over vier jaar 40.000 euro
in kas heeft.'
Rose: 'Verder ondersteunen we de regio's met het opstellen en ontwerpen van brieven,
nieuwsbrieven, jubileum- en jaarboekjes en het verzenden van grote partijen post zoals
kerstattenties. Die eindejaarsattentie wordt trouwens logistiek een steeds grotere
uitdaging. Regio's schakelen daarom meer en meer over op Irischeques:
brievenbusvriendelijk, maar minder persoonlijk.'
En tussen de bedrijven door zijn ze aan de telefoon vraagbaak en bieden vaak geduldig
een luisterend oor. We hebben een eigen winkeltje met een hele leuke klant. Attie: 'Je
kent je postactieven'. 
Tekst: Met toestemming en medewerking van Belastingwerk/HENK STRENG
Foto:

Belangeloos ter beschikking gesteld door Studio FOTOTAAL/Jaco de Hoog/
www.studiofototaal.nl
Redactionele aanvulling: Rose van der Meer-Esmeijer is deze
maand weer aan het werk gegaan na 3 maanden
zwangerschapsverlof. Zoon Finn is inmiddels al weer een flinke
gezonde jongen. (eigen foto)

Ideeën voor de landelijke dag “De Ontmoeting?
De eerstvolgende landelijke dag voor postactieven wordt gehouden op woensdag
26 september 2012. Zijn u de afgelopen jaren tijdens het bezoek aan de landelijke dag
voor postactieven zaken opgevallen waarvan u dacht: ‘dat zou handig zijn als het
aangepast zou worden met een kleine organisatorische ingreep’ of dacht u bij het
programma wel eens: ‘daar zou ik wel eens wat anders willen zien en daar heb ik wel een
idee voor’ ?
E-mail uw voorstel en/of suggesties naar: postactieven.haarlem.nrdholland@gmail.com
of neem contact op met uw regio-contactpersoon voor verdere doorgeleiding.


Agenda
Het Kerstdiner in de regio COMF-Haarlem vindt plaats op vrijdag 16 december. Leden
van de regio hebben thuis een uitnodiging met aanmeldingsformulier ontvangen.
Nieuwjaarsbijeenkomsten
Regio Alkmaar

3 januari 2012

Regio Amsterdam

5 januari 2012

Regio Zaandam

6 januari 2012

Regio Haarlem

10 januari 2012

Regio Hoorn

13 januari 2012

Landelijke dag ‘De Ontmoeting’ : 26 september 2012



Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de postactievenregio 21 (COMF-Haarlem) en
verspreid onder alle postactieven in de regio Noord-Holland.
Samenstelling en redactie: Co de Haas; Bram Otte; Vormgeving: Bram Otte
Medewerkers:; Jaap Plas; Henk Streng (BW); André de Vries; Henk Zwolle
Foto’s: Studio FOTOTAAL/Jaco de Hoog; Gerard Brouwer, Jaap Plas, eigen foto’s en
deelnemende postactieven.
Bezoek regelmatig onze website voor het laatste nieuws:
www.postactieven-belastingdienst-nh.nl.
Meer foto’s - van vele reizen en activiteiten (óók alle foto’s van de Normandiëreis uit deze
Nieuwsbrief) – kunt u bekijken, bestellen en/of downloaden via onze fotowebsite
http://www.postactievennh.mijnalbums.nl/
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