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       NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 
Beste leden,  

 

Tot onze spijt kunnen we geen kerstavond met elkaar houden. Laten we hopen dat het volgend jaar 

weer allemaal gewoon is.   

 

Omdat we geen kerstavond kunnen organiseren dachten we dat het een leuk gebaar zou zijn om 

iedereen een cadeaukaart te geven, te besteden in de Hoeksche Waard, met de achterliggende 

gedachte “steun lokaal”. Bijgaand ontvangt u derhalve een cadeaukaart ter waarde van € 10,--.  

Deze kaart kunt u bij alle deelnemende winkeliers in elk dorp in de Hoeksche Waard besteden. Op 

www.cadeaubonhoekschewaard.nl kunt u de lange lijst van deelnemers in de Hoeksche Waard 

vinden en ook in de etalages van de winkels is er een aankondiging.  

De kerstkaarten zijn ook dit jaar weer gemaakt door Mevr. Bos, van Es en v.d. Wekken. Dames, 

hartelijk bedankt! 

 

JAARVERGADERING 
Tot nader orde hebben we besloten om de jaarvergadering per mail of brief plaats te laten vinden, dit 

volgens de richtlijnen van het hoofdbestuur. T.z.t. hoort u daar meer over.  

 

JUBILEUM  
We hebben besloten om het jubileum van onze vereniging, dat in februari plaats zou vinden, te 

verschuiven naar mei. Hopenlijk is alles dan weer normaal en kunnen we een fijn feestje bouwen.  

 

We zullen per maand bekijken wat er mag of kan vanaf januari 2021. Uiteraard houden we u van 

alle ontwikkelingen op de hoogte.  

 

Contributie 

Indien u de contributie voor 2021 nog niet heeft overgemaakt, vragen wij u dit nu per 

omgaande te doen. Het bedrag is € 54,50.  Het bankrekeningnummer is:  

 

   NL29 RABO 0136 8667 27 t.n.v. NBVP,Vrouwen van Nu, Strijen.  

 

Wilt u vóór 15 december 2020 betalen? Betaalt u pas in 2021, dan komt er € 2,50 extra bij.  
 

    

   HET BESTUUR WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN  

    EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze organisatie volgt de adviezen van de Overheid en het RIVM op i.v.m. Covid-19.  
Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 

daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De volledige verklaring staat op de site van de Vrouwen van Nu.  
 

 

http://www.cadeaubonhoekschewaard.nl/

