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Oirschot, 13 februari 2018
Geachte Vriend van de Fuseliers,
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. Bij het Genootschap is de bodem van de schatkist in zicht.
Tijd om u te vragen om de contributie voor het Genootschap Vrienden van de Fuseliers weer te
voldoen en u te informeren over ons jaarlijks uitstapje.
Wil U zo goed zijn om vóór 1 maart 2018 aanstaande een bedrag van € 15,- (meer mag!) over te
maken op rekeningnummer NL76INGB 0688294162 t.n.v. L.M.M. van Drunen o.v.v. Contributie
Genootschap Fuseliers 2018.
U bent dan weer een jaar verzekerd van ons Regimentsblad de Vaandeldrager.
Mocht u geen interesse meer hebben in een lidmaatschap van het Genootschap dan kunt u dit aan de
secretaris Rick Crauwels laten weten.
Het bestuur van het Genootschap bestaat uit de volgende personen:
Kol (bd) Jan van Lieverloo

voorzitter

Nelleke Swinkels – van de Vorst

vicevoorzitter/vert. Genootschap St. Brigade en Garde

Bert van Drunen

penningmeester

Rick Crauwels

secretaris

Aalmoezenier Marco Spies

lid en geestelijk adviseur

Het jaarlijkse uitstapje van het Genootschap zal dit jaar plaats vinden in Breda en wel op
vrijdag 13 april 2018. We gaan een kijkje nemen bij de KMA.
Daar worden we vanaf 13.30 ontvangen met koffie. Om 14.00 worden we officieel welkom geheten
door Kol. Doense, waarna om 14.15 de rondleiding start. Om 15.30 sluiten we het officiële gedeelte af
met een borrel. Deze borrel vormt de aanloop naar een Indisch buffet, waarmee we de dag afsluiten.
Als bijdrage voor kosten van deze middag vragen wij u een bedrag van € 15,-.

Als u interesse heeft om mee te gaan naar de KMA in Breda vraag ik u om dit zo snel mogelijk, maar
zeker vóór 1 maart 2018 aan Rick Crauwels te laten weten. Zijn mailadres staat bovenaan deze brief.
Nadere informatie en het definitieve programma krijgt u van ons na aanmelding. Kunt u dan ook
meteen de bijdrage van €15,- overmaken op rekeningnummer NL76INGB 0688294162 t.n.v. L.M.M.
van Drunen o.v.v. uitje 2018.
Met vriendelijke Fuseliergroet,

Jan van Lieverloo, voorzitter

