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Nieuwsbrief 2023-1 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur de leden op de hoogte brengen van de 

ontwikkelingen binnen de Vereniging Ringmedewerkers Nederland. 

Allereerst een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden. We hopen dat jullie 

zich snel thuis voelen bij de VRN! 

Dit jaar bestaat onze vereniging 10 jaar. We willen hier met alle leden bij 

stilstaan op zaterdag 1 april a.s.  

Het programma voor deze middag is als volgt; 

12.00 -13.30 uur: Lezing door Mevr. Elly Weggemans met als onderwerp de 

samenwerking van de keurmeester en de ringmedewerkers door de ogen van 

de keurmeester. 

13.30 – 15.00 uur: Algemene Leden Vergadering. De agenda voor deze 

vergadering wordt u separaat toegezonden. 

15.00 – 16.00 uur Feestelijke afsluiting met een hapje en drankje. 

Sinds 1 januari heeft de VRN een eigen facebook pagina. Het internetadres 

voor deze facebookpagina is: 

https://www.facebook.com/groups/1220901738782514  

In oktober van vorig jaar heeft de VRN een cursus ringmedewerker gegeven bij 

de KC Arnhem en Omstreken. Hieraan hebben 19 cursisten deelgenomen welke 

allen de cursus met goed gevolg hebben afgesloten. 

In april van dit jaar gaat de VRN wederom een cursus ringmedewerker 

verzorgen in samenwerking met de Yuverta college Dordrecht. Deze cursus zal 

worden gegeven op de woensdagmiddagen 5, 12 en 19 april 2023. Aanvang: 

13.30 uur tot 15.30 uur.  De kosten voor deze cursus bedragen € 50,00. Indien 

u nog belangstellenden voor deze cursus kent, kunnen deze zich aanmelden bij 

onze secretaris. Maximaal kunnen 25 personen deelnemen aan deze cursus. Op 

https://www.facebook.com/groups/1220901738782514


P a g i n a  2 | 2 

 

het moment van het verschijnen van deze Nieuwsbrief hebben zich al zes 

cursisten zich aangemeld, zelfs iemand uit België.  VOL= VOL. 

De VRN is voornemens om begin 2024 een cursus ringmedewerker te gaan 

verzorgen in het Noord – Oosten van ons land. 

 


