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Opgericht in 1981 

Ook voor oud-medewerkers 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712. 

Secr. J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen. Tel. 0592-356825. 
E-mail:secretariaat@teleplusgroningen.nl Website: www.teleplusgroningen.nl 

 
 
Even een puntje van aandacht: een verhuizing naar een ander adres, en een wijziging, van uw 
mailadres graag doorgeven aan het secretariaat. Dit kan telefonisch of via het mailadres: 
secretariaat@teleplusgroningen.nl 
Op de website: www.teleplusgroningen.nl via, de kolom contact, kunt u een mail zenden naar het 
secretariaat met daarin uw nieuwe huisadres of mailadres.  
 
Voorwoord 

Beste leden, door omstandigheden is het alweer lang geleden dat we gezamenlijk iets hebben 

ondernomen. 

Het Corona virus heeft ons allemaal verrast. Toen het begon dacht ik dat het na een maandje wel onder 

controle zou zijn en dat we rustig met de bus op stap konden, Het werd echter al snel duidelijk dat dit 

niet door zou gaan. Arriva is erg coulant naar ons geweest zodat we de eigen bijdrage weer konden 

terugstorten op jullie rekeningen. Liever was ik op reis gegaan. 

Ik kan me voorstellen dat iedereen heel voorzichtig is en niet te veel of geen contacten heeft. Wij 

beperken ons ook tot het uitlaten van de hond en boodschappen doen. Onze verjaardagen hebben we 

ook met z’n tweeën gevierd. Erg vreemd allemaal`. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we onze 

stacaravan aan het schildmeer hebben. Ik besef me ook dat niet iedereen een tuintje heeft om buiten te 

zijn. Dat maakt het volgens mij nog moeilijker. 

Ik hoop dat het spoedig onder controle is en dat we elkaar op onze najaar bijeenkomst weer in goede 

gezondheid kunnen treffen. 

Het volgend jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Dit willen we natuurlijk met elkaar vieren.  Mochten er 

leden zijn die suggesties hebben m.b.t. de invulling dan horen we dat graag. 

Mensen ik zou zeggen: ”Kop d’r veur”. 

Algemene Ledenvergadering 2020 
 
Het corona virus heeft ertoe geleid dat de er een beperkt aantal leden aanwezig was bij de Algemene 
Ledenvergadering op 12 maart 2020. Incl. het bestuur was het aantal 19. Het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering zal nog enige tijd op zich laten wachten. De reden daarvoor is dat het bestuur, 
vanwege de corona maatregelen, niet bijeenkomt. Het dagelijks bestuur neemt met behulp van de mail 
en telefonisch contact de besluiten die niet uitgesteld kunnen worden. 
De eerstvolgende geplande bestuursvergadering vindt plaats in september 2020. 
Zodra het verslag door het bestuur en de aanwezigen is goedgekeurd zal het op de website worden 
geplaatst. 
 
 
Leden 
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We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Het aantal afmeldingen en natuurlijk niet te vergeten 
de leden die overlijden is jammer genoeg veel groter dan het aantal nieuwe leden.  
Dus komt u ergens (in de supermarkt of bijeenkomst of waar dan ook) een oud-collega tegen vertel 
hem/haar dan eens over de vereniging of verwijs hem naar de website. U kunt ook de naam, het adres 
en het telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat en dan wordt van daar uit actie genomen. 
 
Busreis 
 
Door de maatregelen die door de regering genomen zijn om het corona virus in te dammen gingen de 
geplande busreizen op 16 en 21 april 2020 niet door.  
  
Website 
 
De website is gewoon bereikbaar en zal, als er nieuws is, worden bijgewerkt.  
 
Extra activiteiten 
 
Door de corona maatregelen zijn er geen extra activiteiten in de planning. 
 
Najaar ontmoeting. 
 
Of de najaar ontmoeting door zal gaan hangt af van de corona regels die dan gelden. 
Zodra er nieuws is wordt dat doorgegeven en als het kan van een uitnodiging voorzien. 
 
Financiën 
 
Het jaarverslag van de penningmeester is ook dit jaar weer in de Algemene Ledenvergadering 
besproken en goedgekeurd.  
Ook de begroting voor 2019 is door de aanwezigen goedgekeurd.  
 
Helaas moeten we ook dit jaar weer constateren dat een aantal leden hun contributie niet voor 22 
februari 2020 hebben betaald. Betrokkenen hebben van de penningmeester een betalingsherinnering 
ontvangen. 
Verzoek van de penningmeester: Betaal je contributie op tijd. 
Als u problemen heeft met het betalen van de contributie om welke reden dan ook: neem dan contact 
op met de penningmeester dan kan in onderling overleg een oplossing worden gezocht. 
 
Als je aan door de vereniging georganiseerde activiteiten (ook de extra activiteiten) wilt deelnemen moet 
de contributie zijn betaald.  
Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor het betalen van de eigen bijdrage voor de activiteiten. Ook 
deze moet voor de gestelde datum worden betaald. Niet betaald is niet deelnemen. 
 
Rayons  
 
Het aantal rayons is dit jaar nog niet gewijzigd. Een aantal rayonvertegenwoordigers hebben verzocht 
na te gaan of een herindeling van een aantal rayons mogelijk is. In de zomervakantie zal de secr. 
bekijken of en hoe er herverdeeld kan worden. De voorstellen voor herverdeling worden eerst aan de 
betrokken rayonvertegenwoordigers voorgelegd. Als zij ermee akkoord gaan wordt de herverdeling door 
het bestuur vastgesteld en worden de betrokken leden geïnformeerd. Ellen Joosten heeft zich als 
nieuwe rayonvertegenwoordiger gemeld. Zij blijft eerst reserve totdat de uitkomst van de herverdeling 
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van de rayons bekend is. Dat betekent dat we nog wel een of meer reserve rayonvertegenwoordigers 
kunnen gebruiken. Zou u wel reserve rayonvertegenwoordiger(ster) willen worden neem dan even 
contact op met het secretariaat.  
  
Wonderfoon 
 
Wilt u hierover meer informatie lees dan het bijgevoegde verzoek van Haaie Spoelstra. 
 
We wensen jullie een fijne zomer en mogelijk tot ziens op de ontmoetingsdag op 21 oktober 2020. 
 
Namens het bestuur; 
Arnold Surmeijer 
 
 
Juni 2020 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Mijn naam is Haaie Spoelstra. Ben woonachtig in Warffum (Gr)  
Sinds dec. 2019 ben ik, in navolging van anderen, bezig met het ombouwen van de oude draaischijftelefoon T65 en W 65 en 
bakelieten draaischijftelefoons. 
Ik maak er de Wonderfoon van. Een mini jukebox die gebruikt wordt bij ouderen met dementie en Alzheimer. 
Mijn vraag aan u is of u mij ook in contact kan brengen met verzamelaars van oude toestellen die wellicht hun verzameling of 
een deel daarvan weg willen doen. 
 
Gisteren was ik bij een oud-werknemer van de PTT die vorig jaar zijn oude toestellen had weggegooid. Heel erg jammer 
natuurlijk. 
 
Wellicht kunnen jullie mij een stapje verder helpen. De oude telefoons worden steeds moeilijker te krijgen. Vandaar mijn 
hulpvraag.  
 
Als bijlage een artikel wat wij (mijn vrouw en ik) in vele dorpskranten en op FB hebben geplaatst.  
 
In afwachting van jullie reactie, 
 
Haaie Spoelstra 
Warffum 
 
Tel.    0649798213 
Mail: haaiespoelstra1959@hotmail.com 
 


