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3. Jaarlijkse vergadering van de Kring 2002  
 
Chris Hakkaart, voorzitter van de Kring        november 2002 
 
Abstract: Annual Meeting of the Circle,  November 30, 2002 
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Datum: 30 november 
Locatie: Kantoorgebouw HBG

 (dezelfde als vorig jaar) 
Nederhorststraat 1 
Gouda 

 
Route per auto: 

Neem op de A12 (Utrecht - Den Haag), 
uit oostelijke en westelijke richting, 
afslag GOUDA. 

Rij Gouda in en blijf de slingerende weg 
alsmaar volgen. 

Je passeert eerst het Shell station aan je 
rechterhand en dan nog een aan je 
linkerhand, vervolgens rechtdoor bij 2 
stoplichten, tweemaal onder het spoor 
door, langs het kanaal. 
Direct na de brug aan je rechterhand ga 
je linksaf de dijk af. Dat is de Nederhorst 
straat. 

Er is voldoende gratis parkeerruimte 
naast het gebouw met HBG erop. 

Per trein: 
Neem op station Gouda de uitgang naar de 
stad. 
Ga direct rechtsaf en volg het rechter trottoir 
langs het slingerend parkje. 

Bij het slootje rechtsaf en deze lange rechte 
weg langs het slootje uitlopen. 

Op het einde linksaf en daar is het gebouw. 
Het is ca 15 minuten lopen van het station. 
 

De lunch moeten we tevoren bestellen. Dat 
kost Euro  ca 5,- 

Gaarne dit opgeven voor 24 november  
bij: c  
of:  tel ...............

 
Het verzoek is om een aantal oudere minder 
mobiele leden die niet in de gelegenheid zijn 
om zelf te kunnen komen zomogelijk op te 
halen (onderling regelen), zodat ze de 
jaarvergadering ook kunnen bijwonen. 
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Programma Kring 2002: 
 

12.00 Gebouw open 
12.30 Lunch tijdens de swap 

13.45 Vergadering 
13.45 Opening       Chris Hakkaart 
13.50 Financiële zaken: 2001, 2002, 2003    Jaap Dekker 
 (kan Kring kleine donatie geven aan IM2003?) 
14.00 Verslag IM2002 Leamington Spa    David Rance 

14.20 Voortgang planning IM2003 Amsterdam   Chris Hakkaart  
14.50 Wel en Wee, Kringactiviteiten, Ledenwerving 
15.10 Huiskamer meetings     

15.15 MIR, nieuwe bijdragen     Simon van der Salm 
15.30 Open Presentaties/Weet iemand wat dit is? Neem info mee Aanwezigen 

 svp tevoren doorgeven aan Chris 
16.15 Internationale Contacten     Otto van Poelje 
16.25 Taakverdeling      

16.30 Slide Rule catalogue      Herman v Herwijnen 
16.40 Website       Otto van Poelje 

16.45 Rondvraag 
17.00  Sluiting 
17.30  Verlaten pand 

  
IJzebrand zal een kleine expositie houden, waarin hij een aantal albums laat zien met zeer 
diverse informatie en foto's, die hij in de loop van zijn exposities heeft samengesteld. Hierin 
zijn foto's te vinden van al zijn panelen, thematische indelingen, gepubliceerde artikelen, 
interviews, foto's van vroegere IM's en de volledige "Schuitema"-catalogus. Ook zal hij enkele 
bijzondere aanwinsten tonen, die de exposities van de afgelopen 15 jaar (zie hoofdstuk 6) 
hebben opgeleverd. 

 
Wil iedereen wat exemplaren van zijn ruillijsten meenemen? 
 


