Nieuwsbrief februari 2013
info@floraenvisserijdagen.nl

Nieuws van uw bestuur
Leden en vrijwilligers
Het is alweer een tijdje geleden dat u een nieuwsbrief mocht ontvangen van uw Bloemenvereniging
Flora. Het bestuur is de afgelopen periode bezig
geweest met het evalueren en uiteraard met het
maken van nieuwe plannen voor de Flora en Visserijdagen van 2013.

Plantjes
Uiteraard zijn de plantjes alweer besteld. Dit jaar
een Fuchsia en een Petunia.
Misschien ter overvloede, maar u mag de plantjes
verpotten. Het geeft de stek meer mogelijkheden
om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een opkweekadvies staat tegen die tijd op onze website
www.floraenvisserijdagen.nl.

Nu de dagen weer gaan lengen en we weer aardig
naar de lente toe gaan, hebben we voor de komende maanden toch alweer de volgende activiteiten te melden.
Contributie en e-mail
Zoals u van de vereniging gewend bent wordt in
maart de contributie opgehaald. De contributie
bedraagt voor 2013 € 8,--. U kunt dit bedrag ook
overmaken. Dit scheelt de vrijwilligers veel tijd en
bestaat er geen kans dat zij u thuis niet aantreffen. Bovendien willen wij het kasverkeer terug
dringen en daarmee het risico voor de vrijwilligers
minimaliseren.
Wij vragen u daarom de contributie van € 8,-- uiterlijk 28 februari over te maken op rekeningnummer 3703.46.270 t.n.v. Bloemenvereniging Flora,
onder vermelding van uw naam, straat en huisnummer.
U ontvangt dan in maart evengoed uw contributiekaart als bewijs van betaling, u hoeft
echter niet meer aan de deur af te rekenen.
Bij leden die de contributie niet overmaken
komen de vrijwilligers uiteraard wel langs.
Bij deze doen we een oproep om uw
e-mail adres aan onze vereniging te
sturen. U ontvangt dan de nieuwsbrieven en de overige informatie
van de vereniging per e-mail.
Onderstaand het
e-mail adres.

Hoge Poel 3
1779 EL DEN OEVER
www.floraenvisserijdagen.nl

secretaris@floraenvisserijdagen.nl.

Fuchsia

Petunia

Rondbrengen plantjes en Bingo
De zaterdag dat wij de plantjes rond brengen, 20
april, organiseren we ook dit jaar weer een geweldige bingo. En wel op zaterdag 20 april om 19.30
uur in hotel De Haan in Den Oever. Natuurlijk
verwachten wij weer een geweldige opkomst en
belooft het weer een gezellige avond te worden
met schitterende prijzen.
De voorbereidingen flora en visserijdagen 2013
zijn inmiddels in volle gang. In een volgende
nieuwsbrief ontvangt u het programma en de
activiteiten. U kunt deze t.z.t. ook vinden op onze
website.
Jaarvergadering 2012
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag
13 maart om 19.30 uur in Hotel de Haan in
Den Oever. Wij nodigen u hiervoor graag uit.
Maarten Weel, voorzitter

