Nieuwsbrief nr.2

April 2011

Inhoud:
1 Nieuws vanuit het bestuur P.A.T.
a. 4 juni 2011 Rapat&Pesta 2011 Een datum om alvast te noteren.
Op zaterdag 4 juni 2011 zal onze Algemene Ledenvergadering / feest te Vaassen
plaatsvinden. Het programma hiervan is op dit moment nog niet bekend.
b. Bestuurssamenstelling
Volgens aftreedrooster 2011 treden dit jaar af voorzitter en penningmeester 2.
Echter beide bestuursleden stellen zich niet herkiesbaar in 2011. Dat impliceert
dat er nu 3 bestuursfuncties openstaan. Te weten de functies van:
i. Voorzitter
ii. Penningmeester 2 en
iii. Secretaris 2
Vicevoorzitter mevrouw E.M. Risamena zal op 4 juni ad interim de taak van
het voorzitterschap op zich nemen. Als op 4 juni zich een kandidaat
aanmeldt voor het voorzitterschap dan wordt die functie vervuld.
c. Oproep vanuit het bestuur
Gezocht met spoed voor 4 juni 2011: Leden die zich capabel achten om zich
voor 100 % te kunnen inzetten voor bovengenoemde functies.
Het gaat nu om het voortbestaan van onze Perkumpulan Anak² Tounusa
Hatalepu di Belanda. Schroom niet om je aan te melden!!! Het moet geen
smeekbede worden.
Kandidaten kunnen zich nu al aanmelden via de Akoön-site door een mail te
sturen naar: info@kumpulan-akoon.nl
of melden zich voor de aanvang van de Algemene ledenvergadering 2011 te
Vaassen bij het zittend bestuur.
2 Nieuws van de Commissie Website
De commissie heeft afscheid genomen van Fiona Roos als webdesigner en
webmaster. We bedanken Fiona voor haar belangrijke bijdrage aan het realiseren van
de website zoals die nu is. Haar taak is overgenomen door Leo de Lange maar als we
vragen hebben mogen we een beroep op haar doen!
3 Nieuw op de site
a. Er zijn opnieuw een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn bij
verschillende tabbladen nieuwe foto’s geplaatst.
b. Leo Berhitu heeft van zijn recente reis naar Akoon foto’s gemaakt die het
bewonderen waard zijn. Meer….
4 Uw reiservaring op de website
Heeft u nog niet zo lang geleden ook een bezoek gebracht en mooie foto- , geluids- of
video-opnames gemaakt? Wat heeft (diepe) indruk op u gemaakt? Deel uw
ervaringen, graag ondersteund met uw foto’s, video’s of geluidsopnames, met de
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bezoekers van onze website. Wij helpen u graag om u ervaringen op de website te
plaatsen, laat het ons even weten via een mailtje naar de webmaster!
Nieuwe ledenlijst
De meest recente ledenlijst staat op de afgeschermde ledenpagina. Meer…
Verslag Jaarvergadering Rapat 2010 te Breda
De secretaris van de Kumpulan PAT heeft voor de leden het verslag van de
jaarvergadering 2010 al vast beschikbaar gesteld. (in het Nederlands) Meer….
Aantal leden dat al kan inloggen op de afgeschermde ledenpagina
Op dit moment kan ongeveer de helft van de leden inloggen op de speciale
ledenpagina. Dat vinden we nog veel te weinig! Daarom doen we opnieuw een oproep
aan alle lezers van deze nieuwsbrief om andere leden aan te moedigen zich ook aan te
melden. Meer…
Forum en gastenboek
De commissie is erg teleurgesteld over het beperkte gebruik van het forum en het
gastenboek. Djangan maloe! Niet verlegen zijn, beste leden! Lucht u hart, laat ons uw
mening weten, begin een discussie, kortom gebruik de website voor contact en
discussie. Of vind u dat we het forum maar moeten sluiten? Forum en Gastenboek
Oproep voor bijdragen
We weten zeker dat er onder de bezoekers van de website mensen zijn die
interessante anekdotes of verhalen hebben te melden die te maken hebben met Akoon
toen en nu.
Wat dacht u van een serie Talenten uit Akoon, over mensen die door geboorte een
directe relatie hebben met de families uit de soa’s (familieclans) van Akoon en die,
waar ook ter wereld, een bepaalde reputatie hebben op cultureel, maatschappelijk,
religieus, sportief of wetenschappelijk gebied? Kent u zulke jonge of oude mensen,
stuur ons dan uw creatieve bijdrage via webmaster@kumpulan-akoon.nl
Contact met het bestuur
Hebt u iets te melden aan het bestuur? Bijvoorbeeld een adreswijziging of een
voorstel? Of hebt u een vraag aan het bestuur? Natuurlijk kunt u schrijven of bellen,
maar u kunt ook rechtstreeks mailen naar info@kumpulan-akoon.nl of via de link op de
website. Meer…
Lid worden PAT?
Weet u iemand die zich wil aanmelden als nieuw lid van de kumpulan? Het
aanmeldingsformulier kan via de website gedownload worden en uitgeprint. Na invullen
alleen nog even aan onze secretaris sturen. Meer…

Namens de commissie website,
Hans Hoogeveen,
Voorzitter commissie website

