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A:

Nieuws uit het bestuur:
1. Uitnodiging en agenda jaarvergadering, programma
jaarvergadering en feestavond 8 juni 2013

Als u inlogt op de ledenpagina dan vindt u onder “Agenda’s en verslagen” de
laatste informatie over de komende jaarvergadering.
Dezelfde informatie kunt u ook uitprinten via de bijlagen.
In de bijlagen bij deze Nieuwsbrief vindt u:
 Uitnodiging en Agenda Jaarvergadering in het Nederlands en in het Maleis
 Programma in het Nederlands en in het Maleis (gecombineerd)
8 juni 2013 Moordrecht
Komt allen!

Aanvang 11.00 uur. Ontvangst gasten om 10.00 uur
Locatie: De Zespunt Molenlaan 1 2841 XE Moordrecht.
De flyer van Pesta Akoon 2013 volgt binnenkort!

2. Bericht over “Akoon Panggil Pulang’ ofwel “Akoon roept
terug”
Ter attentie van alle leden.
Hierbij informeren wij al onze leden over de gesprekken die
zijn gevoerd met de heer Cornelis Loupatty, een bestuurslid
van de Kumpulan Akoon in Jakarta, over de plannen van
Ikatan Kesejahteraan Keluarga Anak Tounusa Akoon.
(IKKATA).
Het plan van IKKATA gaat over ‘Akoon Panggil Pulang’ ofwel
“Akoon roept terug”, een actie gericht op het bijeenroepen
van (vertegenwoordigers) van alle verenigingen van Akonezen
in en buiten Indonesië in 2014.
De heer Loupatty heeft al contacten gelegd met de Akonezen
in Indonesië en wilde tijdens zijn verblijf in Nederland tot 13
februari j.l. graag een ontmoeting hebben met het bestuur
P.A.T. in Nederland.
Op 6 februari 2013 te Assen heeft er een gesprek
plaatsgevonden met de heer Loupatty over de plannen van
IKKATA en de rol van PAT daarbij. Bij dat gesprek waren
namens PAT de waarnemend voorzitter en voorzitter van PAT,
Herman Tahapary en Mien Tahapary aanwezig.
Op de ledenpagina onder de rubriek “Nieuws vanuit het
bestuur” kunt u een uitgebreid verslag lezen.
Alle leden zonder inlogcode ontvangen dit verslag via de post.
Alle leden met inlogcode ontvangen dit verslag ook via de
mail.(zie bijlage)
Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur de leden
informeren over de stand van zaken en zal dit onderwerp met
de leden worden besproken.
Namens het bestuur,
J.Berhitu,
Secretaris

B:

Nieuws uit de Commissie Website
1. Fotopagina PAT 50 jaar
Op de website is een speciale fotopagina geplaatst met foto’s van 50
jaar PAT, ofwel Kumpulan Akoon in Rhenen.
laat ons via het blog weten wat u er van vindt. Meer foto’s zijn nog
steeds welkom!
2. Filmpagina PAT 50 jaar
Ook is een speciale filmpagina geplaatst met filmpjes van het
prachtige Akoon-feest. Bekijk ze eens en kom vast in de stemming
voor het komende jaarfeest in Moordrecht!
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