
Regio Zuid-Holland/ Zeeland       

Algemene afspraken voor de bijeenkomsten: 

• We betalen in principe € 7,50 per persoon per keer om de ruimte te 
kunnen gebruiken, koffie, thee, docenten en gastvrouw te kunnen 
bedanken. 

• Inloop vanaf  9.30 uur en start rond 10 uur. 
• Lunchpauze is ongeveer van 12.30 tot 13.30 uur.  
• Soms willen mensen iets eerder weg, ruim dan wat algemene dingen op, 

maar laat anderen rustig doorwerken. 
• •Per 1 januari 2019 

• -       Vilten tot 3 uur 

• -    Gezamenlijk afsluiten om 3 uur 

• -    Na de afsluiting opruimen van de eigen spullen/ stoelen/ kopjes ed 

• -    Benoem drie /twee mensen die bij toerbeurt verantwoordelijk zijn voor 
het einde van het opruimen aan het eind. (je mag ruilen) 

• We helpen met serveren, afwassen ed, zodat ook de gastvrouw mee kan 
vilten. 

• De gastvrouw zorgt met hulp van anderen (toerbeurt) voor koffie en thee.  
• Bij toerbeurt maken een paar mensen iets bij de koffie. Ik wijs dareen 

aantal mensen voor aan. 
• Een paar mensen maken soep of salade. Als je soep of salade maakt kun 

je de kosten declareren tot max 10 euro of je betaalt die dag niet de 
bijdrage. 

• Voor een boterham zorg je zelf. 
• Afmelden op de dag zelf bij mij  06-42509727 of als anders is 

aangegeven. 
• Introducees zijn welkom om 1 keer mee te doen. Daarna kunnen zij de 

keuze maken om lid te worden van de ViltKontaktGroep.  
• Tenzij anders vermeld neem je je eigen viltspullen mee: wol, handdoek, 

bubbeltjesplastic, zeep, bakje etc 
• De foto’s, die gemaakt worden verzamelen wij in een “myalbum” waar de 

leden toegang toe hebben. Meldt het als je bezwaar tegen foto’s hebt. De 
bedoeling van het album is dat je beelden hebt bij de dag. Er wordt geen 
verslag gemaakt. 

• Een fotocollage of selectie foto’s wordt op de website van de 
Viltkontaktgroep per bijeenkomst gezet. 

• Per blad Vilt leveren een onderwerp aan of een verslag met fotos van een 
regiobijeenkomst. Dit in overleg met de redactie. 


