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NIEUWSBRIEF nr. 02, 30 juli 2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beste Trinitariër, 
 
Voortgang accounts 
Van de al 144 accounts zijn er nu 130 aanmeldingen van personen die graag een reünie 
willen. En het blijft (langzaam weliswaar, maar toch) binnendruppelen. Een respectabel 
aantal waarvoor je m.i. wel een reünie 'moet' organiseren.  
 
Reünie 
Er is al een voorzichtige start gemaakt. Er wordt met een DROPBOX1 gewerkt en tien 
personen hebben zich al aangemeld om mee te werken: Jeanet de Beer, Marten 
Buschman, Edward Elferink, Hanneke Heeremans, Joost Mulder, Lilian Schots-Smits, 
Cees Schrama, Peter Staats, Jan Peter Versteege en Bram Zeijlemaker. Daarnaast 
hebben nog 12 personen aangegeven te willen helpen bij een mogelijke organisatie. Zij 
kunnen zichzelf nog altijd aanmelden: webmaster@triniteitslyceum.nl. 
 
Organisatie reünie 
Veel vragen komen binnen van wat er dan verwacht wordt van degenen die willen 
meewerken. Simpel gezegd komt het hier op neer: de webmaster heeft tijd en ervaring 
genoeg om 'zaken te regelen'. Afspraken/contracten omtrent locatie, aankleding, 
catering, band e.d. neemt hij voor zijn rekening. Wat veel belangrijker is: de dag zelve. 
We hebben personen nodig die een programma-idee hebben (creatievelingen) en dat ook 
kunnen organiseren/regelen. En personen die die dag voor alles klaar staan (hand- en 
spandienstigen). Aankleden van de locatie, apparatuur, begeleiden performers etc. 
V.w.b. het jaartal is op de website een enquête aangemaakt om je voorkeur aan te 
geven. Help ons te kiezen en geef je mening!! Ga naar de website s.v.p. en vul hem in! 
Waarschijnlijk in september dit jaar zal een eerste ontmoeting van organisatoren worden 
geregeld in Haarlem. Wellicht dat het jaartal dan al kan worden vastgesteld. 
 
Trinitariërs 
We missen nog veel broers, zussen, vrienden, vriendinnen, man en vrouw (!). Moedig ze 
aan om een account aan te maken. Des te meer zielen, des te meer vreugde.... 
 
Groet, 
webmaster 

                                   
1 Een stukje ruimte op een centrale server (soort Cloud) waar de leden stukken/ideeën kunnen 
opslaan en bewerken. Alle leden worden op de hoogte gehouden van aanpassingen die gedaan 
worden. 


