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REUNIE IN 2011 OP 10 APRIL.
Het Bestuur heeft bij de laatstgehouden reünie
de suggestie gedaan om de reünie in het
vervolg om het jaar te houden. De reactie van
de aanwezigen was over het algemeen
negatief. Reden voor het bestuur om de
jaarlijkse reünie voort te zetten.
In 2011 zal de reünie gehouden worden op 10
april. De plaats is zoals gewoonlijk de
gemeenschapsruimte van camping “De
Rusthoeve”, Garderenseweg 168 te Putten.
De reünie begint om 14.00 uur.
Zoals gebruikelijk vragen wij de familieleden
om iets te eten of te drinken mee te nemen. Het
Bestuur zorgt voor koffie en broodjes.
DE HUURPRIJZEN VOOR 2011
Het financiële verslag van de Stichting is over
het boekjaar 2009 met een gering overschot
afgesloten. De vorige jaar ingevoerde flexibele
huur bevalt goed en zal daarom worden
gehandhaafd.
In het afgelopen jaar zijn verschillende
voorzieningen in de accommodaties aangepast
en verbeterd. Zo is er een geheel nieuwe
keuken in Brouwershaven aangebracht, met
dank aan Will. Ook hebben beide locaties nu
toegang tot internet. Het Bestuur meent dat een
bescheiden huurverhoging dan ook op zijn
plaats is.
De huurprijs voor het hoogseizoen wordt voor
Brouwershaven in 2011: € 275,--. En voor
Putten: € 190,--.
De huurprijzen voor de weken buiten het
hoogseizoen worden navenant aangepast.
Op de website van de Stichting worden de
huurprijzen in detail vermeld. De website is te
benaderen via het adres:
http://aenwvanslobbestichting.nl
Tevens is het mogelijk via deze website uw
reservering te doen.

HET ONDERHOUD VAN DE
ACCOMMODATIES.
Er is de afgelopen tijd veel onderhoud verricht
aan de bungalow te Brouwershaven. Tevens
werd de nodige aandacht besteed aan het
verbeteren van het comfort. Zo werd de keuken
geheel vernieuwd en voorzien van een
afwasmachine.
Voor dit jaar staat het vernieuwen van de tuin
op het programma. Gedacht wordt aan een
simpel en onderhoudsarm tuinontwerp.
Daarnaast beschikken beide locaties nu over
een internetaansluiting, die gratis te gebruiken
is.
Op die manier willen wij bijdragen aan een
nog plezieriger verblijf voor u.
FAMILIEBERICHTEN.
Het Bestuur heeft een overlijdensbericht
ontvangen van:
Ria van Slobbe te Dongen op 17 april 2010
Theo de Ridder te Rotterdam op 22 januari
2010.
Wij wensen de naaste familieleden veel sterkte
toe bij de verwerking van dit verlies.

HET ADRESSENBESTAND
NIEUWE TECHNOLOGIE.
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Het bestuur tracht het adressenbestand zo
actueel mogelijk te houden. Daarvoor hebben
wij jullie hulp nodig. Indien je een
adreswijziging instuurt (naar het secretariaat of
naar Tineke Kleinschiphorst, Cimbaalstraat 12,
6544 XX Nijmegen) zorgt Tineke voor
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verwerking in het adressenbestand. Mocht je
familieleden kennen die prijs stellen op
toezending van het InfoBulletin en die nog niet
in het bestand zijn opgenomen, geef dan naam
en adres door aan een van de bestuursleden.
Wij zijn druk bezig om een e-mailbestand op te
bouwen. Inmiddels hebben we van ongeveer
70% van het adressenbestand het e-mailadres.
Wij verzoeken een ieder met een
internetverbinding om het e-mailadres door te
geven aan Tineke Kleinschiphorst :
c.j.kleinschiphorst@hotmail.com
Het e-mailbestand zal voor verschillende
doeleinden worden gebruikt.
• Waarschijnlijk hebt u al gemerkt dat
regelmatig per e-mail de vrije huurweken
aan u worden doorgegeven. Gezien het
succes van deze benadering gaan we hier
beslist mee door.
• In het vervolg zal zo veel mogelijk het
InfoBulletin per e-mail worden verstuurd.
Alleen de mensen zonder e-mailadres
zullen het InfoBulletin nog in papieren
vorm krijgen. De elektronische versturing
bespaart een hoop werk en is bovendien
goedkoper.
• Zoals elders in dit InfoBulletin al werd
gemeld beschikt de Stichting inmiddels –
dank zij Paul- over een eigen website. Het
ligt in de bedoeling om vanaf nu zoveel
mogelijk de verhuur via deze website te
regelen. Dat is gemakkelijker voor de
familie, maar ook hier geldt dat het tijd- en
kostenbesparend werkt. Inmiddels hebben
wij besloten om de toegang tot de website
vrij te maken. U hebt dus niet langer een
accountnaam en wachtwoord nodig. Log in
op:
http://aenwvanslobbestichting.nl en kijk
welke weken nog beschikbaar zijn. U kunt
onmiddellijk online boeken.

RESERVERINGEN.
In het vervolg zal de verhuur plaatsvinden van
vrijdag tot vrijdag. Op die manier is het
gemakkelijker om het weekeinde en de
midweek afzonderlijk te verhuren.
Wij merken dat vooral de schoolvakanties al
vroeg in het jaar zijn gereserveerd. Dat

betekent dat u er vlug bij moet zijn. Maar ook
buiten de schoolvakanties is er volop ruimte
om een week in Brouwershaven of Putten door
te brengen. Vooral de winter- en herfstweken
in Brouwershaven zijn zeer aan te bevelen.
Het boekingskantoor wordt beheerd door
Jacqueline. Mocht u plannen hebben voor een
verblijf in een van onze accommodaties,
bezoek dan onze website en kijk welke weken
er nog beschikbaar zijn. Mocht u dat allemaal
te ingewikkeld vinden, bel dan eens met
Jacqueline (tel. 0167-564830) om te horen
welke weken nog vrij zijn.
Houd ook uw e-mail in de gaten. Regelmatig
wordt u rechtstreeks benaderd om u te
informeren over de vrije weken. Bovendien
worden er regelmatig leuke kortingen
aangeboden!

KERSTGROET.
Het Bestuur van de A. en W. van Slobbe
Stichting wenst U en de Uwen een prettige
en witte Kerst toe en een voorspoedig
2011.

