
UITNODIGING LUCHTVAARTKENNIS JAARVERGADERING: AANGEPASTE AANVANGSTIJD

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarvergadering/reünie van de afdeling 
Luchtvaartkennis van de KNVvL/Air-Britain Netherlands Branch.

U bent op 15 maart van harte welkom in het:

Luchtvaart Themapark Aviodrome (http://www.aviodrome.nl/)
Pelikaanweg 50
8218 PG Lelystad

Om overlap te voorkomen met een lezing door Jacques Bartels over zijn boek “Geen Laag te 
Hoog” (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013/3), welke wordt georganiseerd door de Vriendenkring 
Aviodrome (aanvang 15:00u) , is besloten de jaarvergadering van Luchtvaartkennis te 
vervroegen.

Aanvang jaarvergadering KNVvL Afdeling Luchtvaartkennis: 12:45 u (zaal open 12:30 u)

Nadere informatie over de lezing van Jacques Bartels: http://www.vriendenaviodrome.nl/#Activiteiten

Bereikbaarheid per openbaar vervoer:
Station Lelystad is vanuit alle windstreken bereikbaar. U dient hiervoor via Weesp of Zwolle te reizen. 
Vanuit station Lelystad kunt u met Arriva lijn 7 voor de deur van de Aviodrome uitstappen. Vanaf 
station Lelystad en station Harderwijk heeft u ook de mogelijkheid om Connexxion lijn 148 te nemen. 
U kunt dan uitstappen bij de halte ‘Vliegveld/Eendenweg’. Vanaf deze halte is het nog zo’n tien 
minuten lopen naar Aviodrome.

Als u met de auto komt, dan is er een terrein met betaald parkeren. Dit kost 6 euro per dag.

De jaarvergadering wordt gehouden in de “Briefing Room” in het Schiphol 1928 gebouw. Dat is bij de 
meest linkse toegangsdeur linksaf.  
Toegang tot de jaarvergadering is gratis. Als u het museum wilt bezoeken, moet u zelf de toegang 
betalen. Daarom adviseren wij u uw KNVvL lidmaatschapskaart, museumjaarkaart of vriendenpas van 
het Aviodrome mee te nemen. Dan krijgt u korting of gratis toegang.

Bestuur en redactie van Luchtvaartkennis zal een samenvatting geven van de ontwikkelingen van 
afgelopen jaar binnen de afdeling en vereniging, verantwoording afleggen over de financiën en ingaan 
op de toekomstplannen. De bestuursleden Arno Landewers en Loet Kuipers zijn dit jaar aftredend en 
herkiesbaar. Frank van der Goor stelt zich kandidaat voor de functie van secretaris.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot voor aanvang van de vergadering zich kenbaar maken. Ook is 
er nog een vacature voor een bestuurslid.

Agenda en notulen van de jaarvergadering 2013 zijn U al eerder toegestuurd, zijn ook beschikbaar op 
de jaarvergadering en (de notulen) zijn beschikbaar op www.luchtvaartkennis.net.

Na afloop van de vergadering zal de gebruikelijke verloting van luchtvaartboeken plaatsvinden.

Wij hopen U allen op 15 maart te ontmoeten.

Namens bestuur en redactie van Luchtvaartkennis,

Ton van Soest
Voorzitter afdeling Luchtvaartkennis KNVvL/Air-Britain Branch Netherlands.


