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PV “De Meijerij” Veghel
Postbus 13, 5460 BA, Veghel
Website: www.pv-demeijerijveghel.nl
E-mail:

info@pv-demeijerijveghel.nl

Rekening nummer:

NL65ABNA0497430231

Geplande evenementen
Jaarvergadering: 7 maart
Jeu de Boule: 24 maart
Cultuur snuiven Rotterdam: 6 mei
Karten buitenbaan Berghem: waarschijnlijk 16 juni???
Mededelingen:
Bij het inschrijven zie je regelmatig dat een lid zich inschrijft samen met zijn of haar
partner. Met de mededeling dat het lid zelf niet meekomt. Daarom van ons de vraag: Als je
voor een activiteit inschrijft, alleen die personen inschrijven die ook daadwerkelijk
aan een activiteit deelnemen. Alvast bedankt.
Na de carnavalsperikelen even een momentje voor onze vereniging. De
voorjaarskalender is weer klaar. Hopen natuurlijk dat deze aan gaat slaan en hopen
natuurlijk op vele inschrijvingen.
De najaarskalender is zo goed als rond. U krijgt hier tezijnertijd nog bericht van. Houd ook
de website in de gaten
Bestuursleden gezocht.
De personeelsvereniging is op zoek naar leden die ons bestuur willen komen versterken.
Lijkt dit wat voor jou schroom dan niet om je aan te melden. Neem contact op met Anky
van Dalen, zij zal je verder uitleggen hoe je hiervoor in aanmerking komt. Tel. 0485-

378820
Eigen bijdrage.
Betaling eigen bijdrage gaat veranderen. Waarom? Bij de vele inschrijvingen zien we dat
men het met de betaling van de eigen bijdrage niet zo nauw neemt. Men betaalt niet, of

betaalt pas als men een waarschuwing vanuit het bestuur krijgt opgestuurd. We zijn daarom
ook genoodzaakt om de betalingen van de eigen bijdrage een andere vorm te geven. Nu
kunt u zelf bepalen wanneer u uw eigen bijdrage betaald. In de toekomst zal men direct
moeten betalen wil men zich inschrijven voor een activiteit. Dit in de vorm van
internetbankieren (IDEAL). We zijn er ook van bewust dat sommige leden niet
internetbankieren. Zij kunnen een mail sturen naar onze vereniging en we zullen
samen met hen naar een passende oplossing zoeken. We vinden het jammer dat het
op deze manier moet gebeuren, maar wij hadden geen andere keus. De pagina voor
internetbankieren is nog in een testfase, maar zal binnen 2 weken de lucht ingaan. Vanaf
dat moment kunt u zich ook gaan inschrijven voor de activiteiten die hierboven zijn
weergegeven, uitgezonderd jaarvergadering en Jeu de Boule. Wij hopen op uw begrip.
Advertentie zetten (Vraag en Aanbod)
Zoals iedereen weet heeft onze vereniging op de website ook een pagina waar u geheel
gratis een advertentie kunt plaatsen. Vooral nu de koude maanden aangebroken zijn en
velen een kamer of zolder aan het opruimen zijn, en daar nog mooie spulletjes tegen komen
die ze willen verkopen of ruilen. Plaats deze dan op de advertentiepagina van onze site en
wie weet heb je geluk! Hoe gaat dat ook weer? Gewoon een berichtje naar onze vereniging
sturen met eventuele foto’s en gepaste tekst. Wij plaatsen deze dan op de site en wie weet!!
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