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Veteranen Ontmoeting Centrum van 19 januari 2019
Op zaterdag 19 januari willen wij graag met u proosten op het nieuwe jaar! Tevens is dit de start
van weer een jaar maandelijkse bijeenkomst in het gebouw van Caleidoz aan de Hooge Bongert
3 6903 DA Zevenaar.
Bent u nog noot eerder bij ons geweest? Wij hebben 10 maal per jaar een bijeenkomst voor
Veteranen, (ex) militairen, kortom een ieder die het land heeft gediend.
Wij verwelkomen u graag! Het eerste kopje koffie of thee en drankje krijgt u van ons.
De bijeenkomst begint om 13.00 uur en stopt weer om 16.00 uur.

Ieder jaar hebben we tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een
stukje muziek. De afgelopen jaren waren dat de Original
Liemers Musikanten, dit jaar hebben we gekozen voor totaal
andere muziek.
Tonny Willems is al twee maal eerder tijdens onze
bijeenkomsten komen spelen, dit was steeds weer een
succes!

Donateur worden loont!
Een nieuw jaar, nieuwe start. Misschien voor u ook de
gelegenheid om onze stichting te gaan steunen als donateur?
Velen van u zijn al donateur, echter willen wij graag meer en
vaker activiteiten aanbieden. Om dit te kunnen doen zoeken we
dan ook steeds nieuwe donateurs. Vanaf 10 euro per jaar is dit al
mogelijk!
Het donateursformulier kunt u downloaden door op de link te
klikken: STVDL-machtiging-donateurs.pdf
Print het formulier uit en lever deze ingevuld en
ondertekend in bij de penningmeester. Natuurlijk is het
formulier tijdens de bijeenkomsten ook beschikbaar. Vraag er
even naar en het komt dik in orde!

Wie precies wil weten op welke data de bijeenkomsten zijn.
We hebben daar een pagina voor op de website die steeds
bijgehouden wordt. Als er speciale themadagen zijn staat dat
er ook bij vermeld.
Klik op de groene agenda hiernaast om deze pagina te
openen.

Aanvullen gegevens in onze maillijst
Iedere keer ontvangt u van ons een mailing zoals deze, echter
achter deze lijst met mailadressen hangt een database met
gegevens. Graag zouden wij zien dat u uw gegevens aanvult.
We willen graag o.a. uw adres weten en een telefoonnummer
van een contactpersoon. Waarom dit?
Het gebeurt nog te vaak dat wij pas veel te laat horen dat
iemand langdurig ziek is of in het ziekenhuis ligt, we missen u dan wel tijdens de bijeenkomsten,
maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat u op vakantie bent of andere verplichtingen heeft.
Helemaal niet erg. Maar wanneer dit regelmatig gebeurt willen we graag even weten of alles wel
goed is met u. Vandaar dit verzoek om uw gegevens aan te vullen.
Vanzelfsprekend zijn deze gegevens veilig opgeslagen volgens de nieuwe privacyregels
en worden alleen gebruikt voor een reden zoals genoemd.
In de voetnoot staat vermeld waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Nieuwe leden op de mailinglijst welkom!
Iedere keer weer als er een mailing, of zoals in dit geval een nieuwsbrief uitkomt, komen er
weer meer abonnee's op deze mailinglijst bij. Graag natuurlijk, hoe meer zielen hoe meer
vreugd! Kent u ook iemand die mogelijk geabonneerd wil zijn op deze gratis mailings? Stuur
deze mail dan aan hem / haar door. Inschrijven kan via deze link:aanmelden
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief-antwoord@stvdl.nl toe aan uw adresboek.
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ontvangst voegt u nieuwsbrief-antwoord@stvdl.nl toe aan uw adresboek.

