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How wonderful to see each of 

you in your own comfortable 

home, joining the general 

meeting via ZOOM. For those 

who could not join, we have a 

recap of the meeting. 

Agenda: 

Constitution is agreed upon:  

1. scaling back meetings to 5 a 

year. 

2. No name change of the club.  

3. New officers for the board 

approved and installed. 

Geweldig dat we elkaar zagen in 

onze eigen omgeving, via 

ZOOM.  Het was bijzonder om 

op deze wijze de algemene 

vergadering bij te wonen. Een 

kort verslag van de vergadering. 

 

Agenda: 

We zijn  akkoord met de Stat-

uten: 

1. Vijf officiele club bijeenkom-
sten. 
2. Geen naams wijziging 
3. Nieuwe bestuursleden 

De Holland Club is the 

Holland club. Going back 

to Shakespeare; ’ Juliet is 

not allowed to associate 

with Romeo because he is 

a Montague. If he had any 

other name it would be 

fine. She's complaining 

that his name is meaning-

less. If the rose had any 

other name it would still 

be the same. Language is 

random at some point. 

But we also come across 

this phrase when names 

do not matter but all you 

need to know what it is, 

not what it is called. With 

our online vote and what 

emails via Bert Wieringa it 

was clear however the 

name is an important link 

to the social aspect of the 

club and shall/will not 

change. More on Pag. 3. De 

Holland club blijft de 

Holland Club genaamd. 

Als we terug gaan naar 

Shakespeare met het ver-

haal van Romeo en Juliet, 

zij mag zich niet verloven 

met een Montague. Als hij 

een andere naam had, zou 

het prima zijn. Ze klaagt dat 

zijn naam geen betekenis 

heeft. Als de roos een an-

dere naam had, zou het nog 

steeds hetzelfde zijn. Taal is 

op een gegeven moment 

willekeurig. Met onze stem-

men online en Bert 

Wieringa emailing ons, het 

was duidelijk dat de naam 

een belangrijke schakel is 

voor de club. Zie meer pag.3. 

What’s in a name/ Wat zegt een naam 
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In short: 

Newsletter  
Nieuwsbrief 2020 

September 2020 

De naam verandering gaat  

NIET door. 

This name change is  

NOT happening  

ZOOM Meeting  

October 18 at 3:15 PM  

with 10 members meeting 

at Compton Park.  

Email:info@hollandclubtampabay.org 

One club/ Een klub 

 

gekozen en geinstalleerd.  
Arjan heeft meteen een brief 
naar iedereen gestuurd. 

mailto:info@hollandclubtampabay.org
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Sunday 

August 30th. 

Holland Club Meeting Compton Park 

Zoom meeting.   

Agenda  

1. Opening by the president  

• Babs not able to attend – everyone is 

healthy as far as the info goes.  

We heard from the passing of one of a for-

mer member and the obituary is in the 

Newsletter. 

• Constitution update with 26 people re-

sponded and are in favor.  Made changes 

to the constitution.   

2. Treasurer’s report  

• Chris – Good situation $2.200, in Wells 

Fargo – No unforeseen costs. Will transi-

tion the club official status at Sunbizz and 

will visit bank with new treasurer. 

3. Secretary’s report  

• Barbara - Member list update.   

Facebook update, Facebook group pages.  

Communications via newsletters to mem-

bers only.   

4. Introduction of the new Board By John 

Ovink.  

 

5. Election of board (election of officers shall 

take office and a assume their duties imme-

diately)  

 Approved by the members via the Zoom 

screen with raising hand and of thumbs up. 

http://www.hollandclubtampabay.org/ 

Installed officers as of  

August 30, 2020 

President: Arjan van der Vaart 

Vice President: Mieke Caris 

Secretary: Barbara Ten Have 

Treasurer: Kim Haag 

Floating: Eric Hofwegen and 

Tricia van der Vaart 

New Board / Het  Bestuur Weer in  

Nederland 

Temperaturen in 

October— 60F 

ofwel rond 15 C. 

 

6. Opening by the NEW president  

• Introduction from the new board 

president. Arjan is happy to take the 

lead for the club but likes to see a 

lot of participation. One thing is to 

see who is who he likes to start with 

a picture with the name. We see 

each other at club meetings but not 

always know the name. Arjan is 

open for other suggestions. We 

might also use the Newsletter to 

hear your personal story.  

• Additional Locations – other things 

to do. Next to the 5 scheduled 

meetings at Compton Park, one 

meeting will be at another location. 

• Members list – Maintaining an up-

dated list is key. Help Barbara by 

sending her change of family, ad-

dress etc. 

• Zoom – next meeting in October 

AND we will have our top Dutch 

songs! 

• Proposed meeting dates and 

TIME as Compton changed it to 

3 PM for our meetings: 

• October 18th – Zoom meeting.  

• December 6th – Sinterklaas 3 PM 

• January 3rd – New Years event  

• February 28th – Club Outing 

• April 25th - Kings Day 

8. Open discussion—  

Holland Club Tampa Bay 

From a photo album with pictures taken 

at the 30 year anniversary of the club in 

2003. Marijke Machielse as president 

and consul Van der Made and his wife. 

Since we all had our face mask, here a few 

smiles: Left: Mieke with mask, Trica, Kim 

with mask, Barbara, Eric and Arjan. 

Your New board at Compton Park  

at a rainy afternoon! 

http://www.hollandclubtampabay.org/
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Their story 
SAYING GOODBYE TO A LONGTIME FRIEND OF THE BUSINESS COMMUNITY, GER VAN DER MADE  

Alle stukken hierover geven aan dat het 

vooral gaat om ‘zakelijk Nederland 

verkopen’. Dat is begrijpelijk. Maar de 

vraag is of het woord Holland in ons 

nationale logo hier ooit een belemmering 

is geweest. Het gaat ook voorbij aan het 

gegeven dat namen die bij mensen in 

hun brein gegrift staan, zeer moeilijk uit 

te gummen zijn.  

 

Doel van de switch is inderdaad het ima-

go van Nederland in het buitenland te 

veranderen. "We moderniseren onze 

aanpak", zei het Nederlands Bureau voor 

Toerisme eerder. "We willen Nederland 

profileren als open, vindingrijk en in-

clusief." Inclusief de tien andere provin-

cies, dus. 

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse 
Handel, zei eerder dat dit nieuwe, mo-
derne design een "praktisch middel is om 
Nederland te presenteren in het buiten-
land op een moderne manier". 
 
De verandering van 'Holland' logo naar 

'Netherlands' logo, een rommelige 

oplossing voor een probleem dat 

eigenlijk niet echt een probleem is 
Dit is geschreven door JAN RIJKENBERG  in 

November 2019. 

Book of  Smiles.  
What name belongs to what face, 

who's from Twente, who's from Frisia, 

who wears wooden shoes, and who 

bikes? 

We're making a Book of Smiles to an-

swer these and all other pressing ques-

tions. This is a member list accompa-

nied by text and pictures. We need 

your help to make this! If you could 

please send us the following infor-

mation about y our family or yourself: 

• a picture (preferably digital). 

• a short description (1-3 sentences) of 

what everyone should know about you 

or your family. 

• your origins and ties to Holland. 

• when you moved to the US. 

• your favorite Dutch food. 

• the Dutch thing (or place, or weather, 

or smell, or ...) you miss most. 

• the Dutch thing (or place, or weather-

or smell, or ...) you're so glad we don't 

have here. 

• your contact information (address, 

phone number, email). 

Please send this information to 

vandervaart@gmx.com, or  

Arjan van der Vaart, 

3207 W Santiago St, Tampa, 

FL 33629. Please send asap. 
This book will be exclusively for mem-

bers; no information will be given to 

third parties or placed on the internet. 

 

 

 

Continued…… 

“What’s in a name’ / ‘Een Naam’  

Nieuw Nederland-logo 
resultaat wensdenken?  

Minister Kaag  heeft 

de wens om ons in het buitenland niet 

langer Holland maar ‘The Netherlands’ 

te laten noemen.  

Theodora and Ger VanDer Made attending the party 

for the 30 year celebration of the Holland Club in 2003. 

https://www.adformatie.nl/auteur-profiel/jan-rijkenberg


4 

 

Holland Club Tampa Bay 

Do not forget our Smoelen 

boek: ‘Who is who’! 

Foto met een naam/verhaal 

Photo with a name/story 

 
See our Zoom information to 

connect with us on  

October 18 at 3.15 PM 

sharp! Get your computer 

ipad/phone,  ready. 

Do you have stories or 

pictures to share, mail 

them to:  

miekecaris@gmail.com for 

our Next Newsletter. 

Via Bert Wieringa een TIP 

Gratis lezen via de Vakantie 
bieb. 
https://www.onlinebibliotheek.
nl 

 

Er zit muziek in/ Music in the air 

Het beste Neêrlands lied.  
 

Op 18 oktober kiezen we het beste Nederlandse lied!  

Hoe werkt dit? 

Leden stellen een lijst van liedjes op, zeg 64 in totaal. 2 of 3 liedjes 

worden kort gespeeld, en leden stemmen op de beste. Dat liedje gaat 

door naar de volgende ronde. Na een aantal rondes blijft het beste 

liedje over! 

Welke liedjes: elk liedje van Nederlandse komaf (dwz van artiest(en) 

van Nederlandse origine, waar dan ook ter wereld) mag mee doen. Er 

zijn geen beperkingen aan genre, stijl, taal, of jaar. Maar omdat de 

liedjes zullen worden afgespeeld, moet er een digitale versie bes-

chikbaar zijn. De liedjes moeten dus of op youtube.com (of een an-

dere toegangelijke website) staan, of op één van uw (of mijn) cd-s 

staan, of op één van uw grammafoonplaten staan waar u een digitale 

opname van kunt maken (bv met smartphone; en wij kunnen hi-

ermee helpen). 

Hoe mee te doen:? Zeg Ja, ik doe mee en stuur een  Email naar 

vandervaart@gmx.com met 

• uw top 10 Nederlandse liedjes (met op nummer 1 uw lievelingslied). 

• gelieve digitale versies van de liedjes: een youtube adres, of digitale 

files. Indien niet beschikbaar zal ik kijken of ik het misschien heb. Als 

u geen digitale versie heeft, maar wel een cd of grammafoon: ook 

goed! Laat het me even weten en we improviseren wat. 

Hoe wordt de lijst samengesteld? 

Afhankelijk van het aantal personen die mee doet, zal uw top 1, of 

top 2, of top 3, of top ... aan de lijst worden toegevoegd. De lijst 

moet natuurlijk uniek zijn. Dus als er een liedje is die door meerdere 

leden wordt gekozen, zal dat liedje maar één keer worden toege-

voegd, en wel van de persoon die het als eerste emailde. 

Winnaar: 

Houdt uw lijst geheim. In elke ronde worden alleen de namen van 

degenen die de verliezende liedjes voordroegen bekend gemaakt, tot 

de uiteindelijke winnaar overblijft. De prijs? Eeuwige roem! 

  

Holland Club Tampa Bay 
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https://www.facebook.com/HollandClubTampaBay/  

 

Do you listen to Dutch songs? 

Do you have a favorite number 1?  Join our top 10 selection 

of Dutch songs by sending a list numbered from 1 (favorite) 

to 10 to Arjan by Email vandervaart@gmx.com. In-

clude the song (a youtube video link if possible).  

The winner of the best song we will vote on, will get 

Fame!  See the letter/email from Arjan for more details.  

https://www.onlinebibliotheek.nl
mailto:vakantiebieb@onlinebibliotheek.nl
mailto:vakantiebieb@onlinebibliotheek.nl
https://www.facebook.com/HollandClubTampaBay/
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Kijk deze leden waren ‘online’! 
Kent u leden die niet in konden loggen of andere 
Zoom problemen hadden afgelopen zondag? 
Laat ons aub even weten wie wat hulp kan ge-
bruiken. 
 

Hoe werkt zoom? 
Hoe gaat dat in zijn werk 

1. Download en installeer de Zoom Cloud Meetings ap-

p/programma (mocht je dat nog niet gedaan hebben). 

2. Wacht op de uitnodiging die je per mail bijvoorbeeld 

krijgt toeverzonden. 

3. Aansluiten bij de virtuele bijeenkomst door de Zoom ID-

code in te vullen of de verkregen link te volgen. 
Download en installeer de Zoom Cloud Meetings programma. 
Ter voorbereiding van de bijeenkomst moet je een gratis stukje 
software installeren.  
Dit moet je installeren op het apparaat dat je wilt gebruiken. 
Kies zelf het apparaat wat je het prettigst vindt. Mocht je het 
vervelend vinden om de camera aan te zetten, of je hebt geen 
(web) camera. Geen probleem, het werkt ook zonder 
(web)camera en je kunt de camera ook uitzetten. 

 
Je hebt in Zoom ook een ‘chat’ funktie die je kunt gebruiken als je 
geen microfoon of speakers hebt. 
 

Kijk in de vorige Nieuwsbrief  voor meer in-
structies. Do you know members who had trou-
ble with Zoom?  
Contact: vandervaart@gmx.com. 
 
Since Compton Park has given us new meeting 
times we will now start meetings at 3 PM.  
 
Till October 18 at 3:15 sharp on ZOOM and 
we will select our Dutch TOP 10 of  SONGS. 
If  you want to meet at Compton, let Arjan 
know as the head count in Compton Park is no 
more than 10 people. 
The ZOOM information will be sent by email 
one week prior to the meeting. 

Holland Club Tampa Bay 


