
Participare atque sustinere 

Paulus Clerck 1665 

Nieuwsbrief 

Het bestuur van Paulus Clerck 1665 heeft afgelopen vrijdag 

weer vergaderd. Hier een korte terugkoppeling.  

Nieuwsbrief  
03 / 2018 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com  

Het bestuur kijkt tevreden terug op een geslaagde ALV/

reünie a/b van Zr.Ms. Johan de Witt. Enige zelfkritiek: waar 

de eerste ALV er drie ‘elders actieve’ sprekers waren, 

ontbrak dat aspect ditmaal. Hier zal rekening mee worden 

gehouden in het programma van de volgende ALV. De     

voorzitter heeft de commandant van Zr.Ms. Johan de Witt 

een bedankbrief gestuurd.  

 

Terugblik ALV / reünie 2 mei  

Vooruitblik ALV/reünie 2019 

Het bestuur heeft besloten een datum te prikken in het tweede kwartaal. Ook is over een 

mogelijke locatie gesproken. Zodra hierover meer duidelijkheid is stelt het bestuur dit     

bekend. Er zijn al enkele suggesties voor mogelijke elders actieve sprekers besproken.  

Bedrijfsbezoeken 

Het eerder aangekondigde bezoek aan Schiphol vindt helaas geen doorgang: Paulus Clerck 

1665 valt niet binnen de doelgroep van de luchthaven Schiphol en de KMar kan om            

operationele redenen slechts zeer kleine groepen ontvangen.  

 

Rechtbank te Arnhem 

Via KTZ (LD) mr Anne-Marie Schuurmans-Kleijberg, rechter te Arnhem, zijn de leden van   

Paulus Clerck 1665 uitgenodigd voor een bezoek aan een zitting en aansluitend gesprekken 

met de rechters. Het bestuur zoekt nu met haar naar geschikte data. Wordt vervolgd! 

 

ProRail 

Een werkbezoek aan ProRail in 2019 is besproken en een onderzoek naar de mogelijkheden 

wordt gestart.  

Website 

De website van Paulus Clerck 1665 is qua lay out gereed en zal op korte termijn gevuld gaan 

worden. 

Officiersdas LD 

Het bestuur heeft de opdracht voor een officiersdas gegeven. Na de beoordeling van het 

proefmodel wordt de opdracht gegund.  

Social Media 

Het ledenbestand van Paulus Clerck 1665 is erg divers, de leeftijden variëren tussen 18 - 88 

jaar. Inmiddels is Paulus Clerck 1665 zichtbaar op Twitter, Facebook, de website en komt er 

een nieuwsbrief uit na elke bestuursvergadering. Het bestuur gaat onderzoeken voor welke    

doeleinden en via welke kanalen de verschillende delen van de doelgroep het beste te      

bereiken is. 

Financiën 

De penningmeester geeft aan in control te zijn ten aanzien van de financiën van de          

vereniging. Er is sprake van een positief saldo. 
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