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Karl May-dag uitgesteld
Zoals u al inmiddels natuurlijk al had begrepen, zijn wij andermaal genoodzaakt de
geplande Karl May-bijeenkomst (van 27 februari) af te gelasten. Onze hoop is er nu
op gevestigd dat wij elkaar kunnen treffen op 5 juni a.s. voor de voorjaarsbijeenkomst
annex algemene ledenvergadering. Nadere mededelingen zullen volgen.

Website
Op onze website https://www.karl-may-vereniging.nl/ is inmiddels verschenen
het Beleids- en werkplan 2021 van de Karl May-Vereniging. Tevens treft u hier de
jaarverslagen over 2018 en 2019 en de inleiding tot de eerstvolgende boekbespreking,
die tot onderwerp zal hebben de titel Kara Ben Nemsi. De gebruikelijke inleiding van
Jan Willem van der Jagt en de samenvatting van Wil Storken zult u hier ook kunnen
vinden. Laatstgenoemde samenvatting is trouwens ook al opgenomen geweest in De
Witte Bison 27.

De Witte Bison 29
Intussen beginnen wij voorzichtig met de voorbereidingen voor het volgende nummer
van ons tijdschrift. Bijdragen van onze lezers zijn ook ditmaal weer van harte welkom!
De cumulatieve inhoudsopgave, aangevuld met nummer 28, is bereikbaar op onze
website.

Contributie 2021
http://www.karlmay-vereniging.nl

Namens onze penningmeester het verzoek uw contributie over 2021 (€ 20,-) zo spoedig mogelijk te willen voldoen, mocht u dit nog niet hebben gedaan. Het rekeningnummer vindt u hiernaast.

Forum op onze website
Om onze leden in staat te stellen onderling contact op te nemen, mededelingen te
doen of — in afwezigheid van onze interne boekenmarkt — boeken aan te bieden, heeft
onze webmaster een online forum in het leven geroepen. Om dit te gebruiken dient u
zich hier eerst te registreren. Na invulling van uw naam en e-mailadres, krijgt u een
wachtwoord, waarmee u kunt inloggen. De webmaster verleent u vervolgens toegang.
Deze dienst is te bereiken onder https://www.karl-may-vereniging.nl/forum/.
Intussen zijn hierop al een aantal boeken te koop aangeboden. Ideeën zijn welkom
over hoe dit forum verder zou kunnen worden uitgebreid.
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Karl May Café
Tijdens een succesvol online bestuursoverleg is het idee ontstaan om op vaste tijden,
wanneer twee bestuursleden aanwezig zijn, voor leden een regelmatig terugkerend
online Karl May Café te organiseren. Dit biedt de leden gelegenheid tot onderling gesproken- en beeld-contact. Dit idee wordt momenteel nader uitgewerkt.
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