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Bijeenkomst regiovertegenwoordigers
Wist u dat?

Na een strenge en lange winterperiode kunnen we nu
gelukkig van het mooie weer genieten. Tijd om er op
uit te gaan. Nog snel een nieuwsbrief voordat
iedereen de koffers heeft gepakt.
Landelijke dag
Iedereen heeft inmiddels de uitnodiging voor de vijfde landelijke dag

‘de ontmoeting’
op 29 september 2010 in Nieuwegein ontvangen. Misschien
overbodig, maar vergeet het antwoordformulier niet in te zenden
wanneer u van plan bent te komen. Organisatorisch is het fijn te
weten op hoeveel postactieven we kunnen rekenen. Het programma
is helemaal ingevuld. Kortom we zijn er klaar voor om u weer een
prachtige, geheel verzorgde dag te kunnen aanbieden!
Het is altijd een hele klus om oud-collega’s deze dag ook
daadwerkelijk te ontmoeten, daarom publiceren we vanaf begin
augustus de deelnemerslijsten op de website www.cpb-pa.nl.
Via het servicebureau kunt u vooraf in contact komen met elkaar en
afspraken maken.
Geen computer thuis? Geen probleem, neem even contact op met
het Servicebureau (055-528 4903).
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Wist u dat ……
- de PC actie van de PvCF een groot succes is geworden
- ook postactieven van de pc-aanbieding gebruik hebben gemaakt
- de heer Ad van Hoof de nieuwe regiovertegenwoordiger is van
CEBA Roosendaal en de werkzaamheden van Wim Avontuur heeft
overgenomen
- bij Rotterdam mevrouw Ali Schoneveld-Verhaar het stokje heeft
overgenomen van Jan Louwes.
- wij alle postactieven een hele fijne zomertijd wensen en
- iedereen 29 september hopen te ontmoeten in Nieuwegein!

postactieven@hotmail.com
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De regiovertegenwoordigers en commissieleden zijn in april weer
bijeengeweest. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst is er afscheid
genomen van de commissieleden Henk Veenhuis en Bert Blaauw.
Zij hebben de Commissie vanaf het eerste uur vorm gegeven tot wat
het nu is. De heren Gerrit Mooring (regio 27 Gorinchem) en Henk
Mulder (regio 12 Nijmegen) hebben zich als nieuwe kandidaten
beschikbaar gesteld en zijn met algemene stemmen benoemd als lid
van de Commissie Postactieven Belastingdienst.
Na de pauze was er een presentatie over het notarieel oprichten van
een vereniging en de gehanteerde wetten en regels terzake. Aan de
orde kwamen punten als: de informele vereniging,
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders en
aansprakelijkheid.

