
 KANTTEKENINGEN oktober 2020 

 
 

         

00We hopen dat het u allen goed gaat. 

 

We vinden het erg jammer dat we ook onze 

contactdag van oktober voorbij moeten laten 

gaan. 

Wij zijn intussen klaar met het virus, maar het 

virus is nog steeds niet klaar met ons. 

 

Omdat Tony de Kaper-van Aalst voor ons de 

workshop al had voorbereid, hebben we 

besloten om deze aan alle Nederlandse leden 

per post toe te sturen. 

 

 
 

In het pakketje vindt u de complete uitleg en 

het materiaal, zodat u direct kunt beginnen. 

 

Tony heeft in mei 2020 met onmiddellijke 
ingang haar lidmaatschap van OIDFA 
opgezegd. Hierdoor is zij ook geen AC-lid meer 
voor OIDFA Nederland. 
Liesbeth is per augustus 2020 ook geen AC-lid 
meer en zegt haar lidmaatschap per 2021 op. 
Aangezien Anja en Tine per 2021 ook hun 

OIDFA-lidmaatschap opzeggen zal er geen 

bestuur meer zijn voor OIDFA Nederland. 

Er is dus behoefte aan nieuwe bestuursleden. 

 

Donderdag middag hebben Liesbeth en Tine via 

Skype een gesprek gehad met Joke Sinclair, die 

vanaf 2021 de taken van Margaret Abbey als 

President van OIDFA zal overnemen. 

Joke had begrip voor de situatie waarin wij 

verkeren, maar houdt vooralsnog vast aan de 

regels voor het organiseren van een Congres. 

Zij gaat verslag doen aan de rest van het EC, dus 

we wachten af. 

 

KOMENDE CONTACTDAGEN: 
28 maart 2021 
30 oktober 2021 
OIDFA CONGRESSEN 
o 19th OIDFA Congress Tartu - Estland 

30-07/01-08-2021 
o 2023 Hamburg – Duitsland 
Cursus naaldkant door Gerda Cramer 
Datum nader te bepalen. 
 

 
 
Contactgegevens OIDFA-bestuur Nederland 
Anja Mosheuvel (raadslid) 
Willem Kloosstraat 11 
6901 LH ZEVENAAR 

: (0316) 331321 
@: a.mosheuvel@gmail.com 
 
Penningmeester/secretariaat 

Tine Oderkerk  

Zuideinde 249 

1511 GN OOSTZAAN 

: (020) 631 99 86 

@: oidfanederland@gmail.com 

Bankrekening: NL70 RABO 0335 6445 97 bij 

Rabobank - Zaandam. 

We hebben ook een nieuw email adres, 

namelijk. oidfanederland@gmail.com . 

 
Mocht u vragen hebben over OIDFA neem dan 

contact op met de bestuursleden via 

oidfanederland@gmail.coml 
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