Nieuwsbrief PAT
1 december 2017
www.kumpulan-akoon-pat.nl
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2. Plaats en datum Jaarvergadering en Akoonfeest 2018

B: Nieuws uit de Commissie Website
1. Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
2. Nieuw op de website:
a. Akoon gezien vanuit een drone
b. Nieuwe Ledenlijst op Ledenpagina
3. Stand van zaken restyling website
4. Stand van zaken Facebookpagina
A: Nieuws uit het bestuur:
1. Nieuwe bestuurssamenstelling PAT
Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van 26
november 2017.
Tijdens de Bestuursvergadering van 26 november j.l. in Wierden is,
in aanwezigheid van oud-secretaris Ais Berhitu, een besluit
genomen over de nieuwe bestuurssamenstelling en de onderlinge
functieverdeling.
Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat naast het
tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 te Tilburg al
benoemde bestuurslid, mevrouw Ifonne Matulessy-Tahapary, ook
Simon Tahapary uit Meppel als nieuw bestuurslid welkom kon
worden geheten.

Het nieuwe bestuur zal, na het definitieve afscheid van
waarnemend voorzitter Herman Tahapary per 1 januari 2018,
bestaan uit de vier onderstaande personen:

Voorzitter: Ifonne Matulessy-Tahapary uit Culemborg

Secretaris: Simon Tahapary uit Meppel

Penningmeester 1: Lot Hinoke-Mailoa uit Breda

Penningmeester 2 & Vicevoorzitter:
Hanoch Tahapary uit Wierden
Het nieuwe bestuur kan zowel bij de oud-voorzitter als de oudsecretaris nog terecht voor vragen ter ondersteuning.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zal de nieuwe
bestuurssamenstelling en functieverdeling worden geagendeerd
en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de aanwezige leden.
Leden kunnen bij al hun vragen rond Duka en/of opmerkingen en
suggesties vanaf heden terecht bij de nieuwe voorzitter en de
nieuwe secretaris.
(Als leden het Contactformulier secretaris bestuur op onze
website gebruiken, dan komt dit bericht automatisch bij hen
terecht.)
Op de Ledenpagina vindt u de adresgegevens van het nieuwe
bestuur.
We wensen het nieuwe bestuur, verzekerd van de steun van de
oud-bestuurders en van onze leden, veel wijsheid en plezier toe
bij hun werk voor onze kumpulan.
Waarnemend voorzitter,
Herman Tahapary.
2 Plaats en datum Jaarvergadering en Akoonfeest 2018
Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat de plaats en
datum van de Algemene Jaarvergadering en het jaarlijks
Akoonfeest bekend is!
In overleg met het organiserend het comité is de datum
vastgesteld op 2 juni 2018 en de plaats van samenkomst is
Vaassen. Nadere mededelingen zullen volgen.
We wensen het Comité Vaassen van harte succes toe met alle
voorbereidingen!
Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda!
B: Nieuws uit de Commissie Website
1. Nieuws uit Akoon door Bapak Radja tuan Alex Tahapary.
In december 2016 werd aan de Bapak Radja een brief met 8
vragen overhandigd. Door erg drukke werkzaamheden en
gebrekkige communicatiemogelijkheden duurde het lang maar
nu is hier toch zijn uitgebreide reactie.

Lees het hier op onze pagina Nieuws vanuit Akoon Nusalaut.

2. Nieuw op de website:
a. Akoon vanuit een drone!
Via de Facebookpagina van onze zusterorganisatie in Jakarta
ontvingen we een hele mooie opname van Akoon uit de lucht,
gemaakt door Obeth Wattimena. Bekijk het op Akoon nu
b. Nieuwe Ledenlijst op Ledenpagina
Na inloggen op de Ledenpagina kunt u de actuele Ledenlijst
raadplegen en eventueel afdrukken
3. Stand van zaken restyling website
Op zaterdag 2 december komt de Commissie Website bijeen
voor haar najaarsvergadering. Op de agenda staat o.a. het
Plan van aanpak voor de restyling van de website.
We zijn blij dat we daarbij via Silly Wattimena uit Vaassen
professionele ondersteuning kunnen ontvangen in de persoon
van Jeroen Hardenberg. Wij houden u op de hoogte.
De homepage is nu al een heel klein beetje aangepast, maar
de restyling zal een volledig nieuwe website opleveren.
4. Stand van zaken Facebookpagina
Onze Facebookpagina bestaat nu een jaar en heeft ruim 100
volgers. We zijn nog niet tevreden over het gebruik van de
Facebookpagina. We werken momenteel aan een aantal
verbeteracties die ook in onze commissievergadering zullen
worden besproken.
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