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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste Trinitariër, 
 
Hier weer het laatste nieuws met de volgende onderwerpen: 
 
* Website 
   - bezoek 
   - aantal accounts 
   - nieuwsbrief ja/nee 
   - schooljaar/kalenderjaar etc. 
   - inhoud (blog reunie 2022) 
 
* Terugblik reünie 9 juni 2018  
 
* Financiële verantwoording OCT 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
WEBSITE 
 
Bezoek 
Zoals onder INFORMATIE/WAT VOOR WEBSITE IS DIT? wordt beschreven is deze 
website beter bruikbaar op een PC of een laptop/tablet met een groot scherm. Op 
zich kan ook alles gedaan en bekeken worden met een (niet al te oude) smartphone. 
Maar dan moet JIJ wel precies weten hoe jouw besturingssysteem (iOS/Windows 
etc.) daarmee omgaat.  
Ik ‘zie’ (via Google Analytics) dat veel personen naar het content Reünie 2018 gaan 
en dan afhaken. Zij zien dan kennelijk niet dat er nog een menu aan de rechterkant 
zit waar op dit moment al 7 mooie links staan met informatie en verslagen/video’s 
van het festijn. Sommige besturingssystemen (zoals mijn iOS) plaatsen zo’n menu 
niet rechts maar onder het hoofdcontent (de foto van het monument). Dus kijk nog 
eens naar de instellingen van je smartphone of gebruik toch maar een PC! 
 
 
 



Accounts 
Er zijn nu 632 (!) accounts en dat aantal groeit nog steeds. De impact van de reünie 
daarop was wel duidelijk. In april jl. werd nog de grens van 400 gepasseerd. 
 
Nieuwsbrief ja/nee 
Nieuwsbrieven worden kennelijk niet altijd geopend. Het kan zijn dat ze in een map 
‘ongewenste mail’ verdwijnen of dat men geen interesse heeft. Daarom is besloten 
om bij de accountgegevens het mogelijk te maken om je voorkeur aan te geven. 
Vanaf 1 juni jl. is die mogelijkheid ingebouwd. Van de accounts die zich voor die 
datum hebben aangemeld, is het (default) op ‘JA’ gezet. Als je dat wil wijzigen, ga 
dan na het inloggen naar “MIJN ACCOUNT”. Je ziet dan de van jouw persoon 
vastgelegde gegevens. Om van ‘JA’ een ‘NEE’ te maken (bij nieuwsbrief) klik je op 
‘BEWERKEN’. Wijzig de status en vergeet niet op ‘OPSLAAN’ te klikken voor het 
vastleggen van je keuze. 
 
Schooljaar/kalenderjaar etc. 
De gebruikte jaarsoorten bleken teveel en onduidelijk.  
Ze zijn nu teruggebracht tot twee: ‘beginjaar’ en ‘examen gehaald in’. In beide 
gevallen wordt het kalenderjaar bedoeld. Voor ‘eindexamen gehaald in’ is een 
keuzemogelijkheid toegevoegd: “NIET”. Voor het geval je niet geslaagd bent (op 
Trini). Bekijk s.v.p. nog eens of alles bij jou goed is ingevuld. Wijzig het anders zoals 
beschreven bij ‘Nieuwsbrief ja/nee’. 
 
Inhoud 
Er is een eerste ‘BLOG’ aangemaakt. Met de vraag of er een reünie moet komen in 
2022. Dan is het 100 jaar geleden dat Trini voor het eerst begon. Maak gebruik van 
de mogelijkheid om je mening te geven! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Terugblik reünie 9 juni 2018 
Het organisatieteam heeft in totaal meer dan 50 e-mails ontvangen van deelnemers 
die op enigerlei wijze hun dank hebben uitgebracht. Vanaf hier: dank daarvoor!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FINANCIEEL OVERZICHT REÜNIE 9 JUNI 2018 

verantwoording van het Organisatie-Comité Trinireünie (OCT) 
 

 
 
 
Ter toelichting moge het volgende dienen: 
 
Begroting ‘OUD’ 
De begroting ‘OUD’ is een vertaalslag vanuit de begroting Reünie 2004 (waarvoor 
hartelijke dank Jos Linnemann). Het OCT heeft slechts de posten gemiddeld 
verhoogd met 20%, als een soort inflatiecijfer. 
Mede daardoor leek een entreegeld van € 40,- per persoon redelijk. 
 
Begroting ‘NIEUW’ 
Deze begroting is een weerspiegeling van het aantal inschrijvingen. Vaste lasten 
zoals een DJ, zaalhuur e.d., blijven vast, andere kosten zoals drank en eten, variëren 
per aantal deelnemers. 
Bij de invulling van de catering drank bleek een verschil te bestaan tussen hoe de 
organisatie van de reünie in 2004 (R2004) het heeft uitgevoerd en hoe wij het wilden 
doen en hebben gedaan. R2004 heeft een cateraar ingehuurd die zijn ‘eigen winkel’ 
bemande. R2004 heeft per deelnemer een glas champagne en een aantal 
consumptiebonnen ingekocht. Het meerdere drankgebruik diende tegen de tarieven 
van de cateraar te worden voldaan. De consumptieprijs toen lag in ieder geval hoger 
dan het gehanteerde € 1,- per glas nu. 
Het OCT heeft de drankcatering dus in eigen hand gehouden. De drank (variabel) 
werd ingekocht, de bar werd gehuurd (vaste last) en de bediening (vaste last) werd 
uitgevoerd door familie, bekend met Hageveld (dank familie en vrienden fam. 
Dankelman). De verkoop (dus de geschatte  opbrengsten) werden bepaald aan de 



hand van de kennis van de drankcateraar. De gehanteerde formule is hier niet 
opgenomen. Wel beschikbaar bij de webmaster. 
Voor het eten is gekozen voor het meest uitgebreide pakket van Sari, een (zeg maar 
“het”) Indonesisch Restaurant te Heemstede met een Michelinster. 
 
Realisatie inkomsten 
deelnemers 
Natuurlijk heeft het OCT besloten ook deelnemers toe te laten die slechts 
gedeeltelijk de meeting konden bijwonen. Met 10 personen is een andere bijdrage 
afgesproken omdat zij of voor het buffet weggingen of na het buffet aanschoven. 
 
drankverkoop 
Na ingeschat verbruik per 100 deelnemers, de vaste lasten en de inkoopprijzen kom 
je uit op de formule: € 170,- vaste lasten, opbrengst per persoon € 9,-, kosten per 
persoon € 4,35. De inkomsten uit drank bleken cijfermatig echter tegen te vallen. Er 
werd veel minder gedronken dan geraamd. De inkoop was derhalve navenant lager. 
Conclusie is dat je het drankgebruik van een huwelijksfeest niet moet vergelijken 
met een reünie waar de gemiddelde leeftijd ligt op 65 jaar. (Er wordt gewoon minder 
“gezopen”). 
 
Realisatie uitgaven 
cadeaubonnen 
De ondersteuning vanuit Hageveld was fenomenaal. De koffie/thee (ingrediënten) 
waren gratis en twee leerlingen, die kennelijk straf hadden, hebben uitgestekend 
geholpen bij de opbouw van de zaal. (Zou ik dat in mijn Trinitijd ook gedaan 
hebben? Wat denk je zelf!!). 
Ook de ‘barboys’ hebben na afloop nog uitgebreid geholpen de aankleding weer af 
te breken. Ieder (de conciërge en de boys) hebben € 50,- cash ontvangen. 
 
 
Totale realisatie 
Het OCT heeft € 1.820,85 overgehouden. Per volledige deelnemer dus € 9,84. 
Met iets meer deelnemers en/of iets meer gezuip had de bijdrage wel € 30,- kunnen 
zijn.  
 
Het OCT komt in augustus weer bijeen. Aldaar zal een besluit genomen worden over 
het overschot. Veel keuzemogelijkheden zijn er echter niet: € 10,- terugstorten naar 
185 deelnemers of het geld investeren in een monument dat in 2022 onthuld gaat 
worden op het ….. NOVA (nee: TRINI) terrein? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Met vriendelijke groet, 
 
webmaster/lid OCT 
Edward Elferink 


