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Uit de Algemene Vergadering van de EMV van 
woensdag 5 oktober 2016

Contributie 2016 – 2017
Rekening is reeds verzonden deze maand

Consumptie verbruik overdag
Ook overdag dient er betaald te worden voor de 
koffie en andere dranken.

    
Barbecue in Best

Harrie van Geffen 
overleden en 25 oktober was de crematie
In het volgend nummer wat meer er over.

Volgend nummer.
Het volgende nummer 550eind november  2016
Wie kopij wil aanleveren dient dit uiterlijk medio november  
2016 aan te leveren op het e-mail-adres van de vereniging.. 
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Uit  de Algemene Ledenvergadering van woensdag 5 oktober 
De nieuwe Commissie bestaat uit de heren Hans van de Burgt en Marcel Verbruggen.

De commissie die het 80 jarig bestaan van de EMV gaat voorbereiden bestaat uit de Heren Frank de 
Bie, Marcel Verbruggen en Pierre Onstenk.

Omdat er geen contributie verhoging komt moet de koffie en andere dranken ook overdag betaald 
worden. Het tarief staat op het mededelingen bord in de keuken
Richard Baksteen heeft beschikbaar gesteld om op dinsdag en woensdag overdag dit te verzorgen.

De contributie factuur wordt u een deze dagen toegezonden. Gaarne betaling voor het einde 
van oktober. Het rekeningnummer staat op de eerste pagina van dit blad of factuur.
Wel naam en contributie 2016 – 2017 vermelden bij de overmaking.
Er mag ook contant betaald worden als u dat prettiger vindt.

Rijdag 20 augustus
Op zaterdag 20 augustus hielden enle leden van de Britse Modulebaan een rijdag bij de EMV.
Er waren de vier school modules en nog enkel andere modules opgesteld. Bijgaand een kleine 
impressie met een foto.

Maker Fair en BBC
Op 11 september is in een voormalige luciferfabriek annex autoverkoop-salon de Maker Faire 
gehouden in Eindhoven. Op dezelfde zondag zijn o.a. de EMV-leden uitgenodigd op een barbecue in 
Best ten huize van Roland van Pelt. 
De heer van Pelt verwelkomde zijn gasten tijden de toespraak, daar werd ook de loftrompet geblazen 
over o.a. de EMV voor hetgeen zij klaar speelt met het project Spoor op Vleugels.  

 Opstelling van de modulebaan        © PION Scenery opgebouwd uit karton met halve 
huizen.                                            © PION



Barbeque in Best
Op 11 september zijn onder andere de EMV leden uitgenodigd voor een BBQ bij de heer R van Pelt 
thuis in Best. De opkomst was groot de BBQ was uitstekend verzorgd.

Remember September 2016.
In overleg met de andere groep van de Bevrijdende Vleugels heeft de EMV die twee dagen haar 
deuren open gedaan om bezoekers te ontvangen. Er zijn toen nogal wat bezoekers Spoor op Vleugels
komen bezoeken. De EMV draaide op volle toeren. Naast het project SoV draaide ook het 
Scholenproject, de Märklinbaan, de N-baan en de Autobaan. De meeste bezoekers spraken zich 
lovend uit waar de EMV mee bezig is, en wensten ons veel succes met de voortgang. Een enkeling 
gaf te kennen dat ze over enige tijd nog eens terug kwamen om de vorderingen te aanschouwen.

 Meer aandacht voor de fotograaf als voor de uitstalling                                                      © Jelle



Evenementen Kalender

Datum
2016

Plaats Evenement Waar Wat Openings-
tijden

Dinsdag Best Bouwdag Bevr. Vleugels
Hal 10

Modelbouw 10.00 – 16.00 u

Woensdag Best Verenigingsdag
Verenigingsavond

Bevr. Vleugels
Hal 10

Modelbouw 10.00 – 22.30 u

23 okt Gemonde Auto miniatuur De Schuif Auto & land
bouw 
miniatuur

10,00 – 15,00 uur

28 – 29 – 30 
Okt

Utrecht Eurospoor Jaarbeurs Treinen    9,30 – 17,00 u

 5 – 6 nov Sittard Spoor Groep Zuid School Treinen 10,00 – 17,00 u

12 nov
10 deceber

Houten Modelspoorbeurs

Houten Digitaal

Expo Houten Treinen
+ digitaal

9,30 – 15,00 u

17 & 18 dec Zutphen Modelspoor
Evenement

Hanzehal Treinen 10,00-16,00 uur

26 nov Houten Namac beurs Expo Houten Model autos 10,00 – 15,00 u

2017

Zon 9-4
zon 15 – 10

Geldrop Modelspoorbeurs Geldrop
Speeltuinpad 

Treinmat 10,00 – 15,00 u

Zon 30 – 4
Zon 8 – 10

Geldrop Minituur autobeurs Geldrop
Speeltuinpad

Auto e.d. 10,00 – 15,00 u

Wijzigingen voorbehouden

     

                                                                                                          


	Eindhovense
	Evenementen Kalender

