Activiteiten 2014
19 JAN.: Sam-Sam
Onze jaarlijkse Sam-Sam vond plaats in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11 te
Voorburg. Tijdens deze bijeenkomst werd het Lustrumboek gepresenteerd over 35 jaar
Inisiatip. Tevens was er een reunie van oud-VENI-leden, de badmintonclub waar Inisiatip
ooit mee begon. Het was een gezellige en smakelijke middag.
16 FEB.: Lezing - Assertiviteit
Dhr. Ron Renooij behandelde de vraag: Is assertiviteit cultuurgebonden en wat kan je
hieraan veranderen?”. De belangstelling voor deze middag was groot en er werd
enthousiast meegedaan door de aanwezigen.
16 MRT: ALV
De Algemene Ledenvergadering, werd gehouden op zondag, 16 maart 2014 in
Wijkcentrum Agora, Fonteynenburglaan 11 in Voorburg. Voorzitter Bian Hong Liem legde
de voorzittershamer voor de laatste keer neer en ook Andre Hay Tjoe Tee trad af als
bestuurslid.
13 APR: Palmpasenzondag "Dinch" (mini-koempoelan)
Een "Dinch" is een combinatie van een lunch en een dinner. Oftewel: we gaan weer een
smakelijke middag tegemoet, dankzij onze keuken-prinsessen. De middag wordt omlijst
met muziek en vrolijke vakantieplaatjes. Op de Palmzondag leek het ons een goed idee
om dit te organiseren. Aanmelden bij ons secretariaat via info@inisiatip.nl. De kosten
bedragen €7,50 voor leden en €10.00 voor niet-leden.
18 MEI: Lezing: Ouderenzorg door Monique Nio
Zij vertelde van alles over de ins en outs van ouder worden en gaf tips en advies om
beter om te gaan met een stijgende leeftijden en de ongemakken die hierbij kunnen
optreden.
21 JUN: Korendag
Na het succes van vorig jaar vond de tweede editie van deze muzikale middag plaats.
Wederom in de Verrezen Christus-kerk te Voorburg, tegenover de Agora, lieten vijf koren
uitgebreid van zich horen.
21 SEP: Koempoelan
Onze jaarlijkse gezellige bijeenkomst, met saté, gado-gado en tjendol was weer een
groot succes. Daar kwam nog een interessante lezing bij met diapresentatie over het
bouwkundig Indisch erfgoed in Den Haag, door mevrouw drs. Andréa Kroon,
kunsthistorica.
19 OKT: Lezing door Cooper Goei
Hij gaf een presentatie over zijn levensloop. Thans is hij fiscalist bij de firma Londen &
Van Holland en gespecialiseerd in belastingzaken van bedrijven. Maar ooit was hij een
schuchter, allochtoon jongetje. De rode draad in zijn verhaal was hoe hij assertiviteit
heeft ontwikkeld. Mooi om te zien hoe een Inisiatiplid zijn draai heeft gevonden in de
maatschappij van vandaag.
16 NOV: Smartphones & tablet PC's
Lezing door Hap Be, Johannes Sim en Brian de Mello over wat je allemaal kunt doen met
een smartphone, een tablet computer of iPad. De zaal zat vol met geinteresseerden die
hun smartphone en/of tablet in groten getale hadden meegenomen. De PowerPoint slides
vindt u terug op de website.
04 DEC: Kerstdiner bij ROC Mondriaan (Hotelschool) Den Haag
Het was genieten op donderdag 4 december 2014 van 17:30 tot 21:00 uur van een 3gangen diner, bereid en geserveerd door hotelschool-studenten.
Deze school staat officieel bekend onder de naam: ROC Mondriaan International Hotel
and Management School.
In plaats van 30 werden er 50 plaatsen beschikbaar gesteld en het was ook deze keer
uitverkocht. Wat wil je, voor slechts €20, inclusief drank.

