IVN AFDELING VALKENBURG AD GEUL
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

Beste lezer(es),
U bent gewend rond deze periode het halfjaarlijkse
info-blad van ons te ontvangen. Onze secretaris
Leon Willems die steeds met zorg deze taak heeft
uitgevoerd is ons ontvallen in het voorjaar 2014.
Vandaar dat wij u in afwachting van een nieuwe
secretaris u op deze wijze voorzien van de meest
belangrijke informatie voor de komende periode tot
mei 2015.
Inhoud:
1.Namen, taken en telefoonnummers
2.Activiteiten voor het jaar 2015 (voor zover
bekend).
3.Contributie,
resp. bijdrage donateur voor het jaar 2015
4.Abonnement “De Natuurgids”
5.Slotwoord

1.
Bestuursleden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Huub Wierts
Vacant
Bert Coenen
Margriet Tabbers
Armand Harings

06-39468120
043-3111873
06-51189532
06-12702510

Coördinatoren werkgroepen:
Vogelwerkgroep Johan van Lierop
043-6010340
Wandelingen
Wiel Wijnands
045-4052466
Paddenwerkgr. Mariette Schutgens 043-6090500
Bijenwerkgroep Sjir Vliegen
045-4052016
Bakgroep
Huub Wierts
06-39468120
Lezingen
Jef Boosten
043-6015382
Tevens werkvoorbereider onderhoudsploeg.
Bankrelaties :
RABO bank : NL06RABO 0152 8023 98
ING bank : NL25INGB 0003 5585 97
Ten name van : IVN afd.Valkenburg ad Geul
Neerhem 109 N
6301 CG Valkenburg ad Geul
Internetadressen:
http://ivn.nl/afdeling/valkenburg
http://www.kasteeltuinoudvalkenburg.nl
E-mail : ivnvalkenburgadgeul@gmail.com
Postadres:
IVN Valkenburg aan de Geul
Postbus 34
6300AA Valkenburg aan de Geul

2.Activiteiten 2015
14 december 2014
4 januari 2015
25 februari 2015
25 maart 2015
25 of 28 maart 2015
26 april 2015
26 juli 2015
4 oktober 2015

-kerstwandeling
-Snertwandeling
-lezing “oet vreuger jaore”
-lezing over zinkflora
-Palmpaasbomen maken.
-Opening Kasteeltuin
-Vlaaienbakdag
-Limburgse Molendag
en afsluiting seizoen.

De wandelingen en lezingen worden nog vastgesteld en
steeds tijdig in de media aangekondigd.
Op onze website staat eveneens een overzicht van alle
geplande lezingen en wandelingen

3.Contributie leden / bijdrage donateurs 2015.
Voor het jaar 2015 is door de Algemene ledenvergadering
van 21 mei 2014 besloten deze voor het jaar 2015 vast te
stellen op €-14,-.
Degenen die gebruik maken een automatische
bankoverschrijving vragen wij om tijdig deze aan te passen.
4.Abonnement “De Natuurgids”
Als lid/donateur kan gebruik gemaakt worden van een
collectieve kortingsregeling.
Een normaal abonnement voor 2015 bedraagt € -18,50
In combinatie met het lidmaatschap/donateurschap wordt
het abonnementstarief €-15,50.
NB: graag bij overschrijvingen duidelijk aangeven :
lid/donateur en abonnement.

Afmelden-of aanmelden van abonnementen altijd doorgeven
op het eerder aangegeven mailadres van IVN VALKENBURG
(of aan de penningmeester).
5.Slotwoord.
Het was een bewogen, soms moeilijk en turbulent jaar voor
ons IVN Valkenburg a/d. Geul
Graag wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers, leden en
donateurs bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan
ook.
Wij realiseren ons dat zonder uw steun, enthousiasme,
kennis en enorme inzet onze afdeling niet kan bestaan.
Samen met u kijken wij uit naar een nieuw boeiend en
bloeiend seizoen
Wij wensen u allen fijne feestdagen en in alle opzichten een
gelukkig en gezond 2015

Namens het bestuur.
Huub Wierts
Voorzitter

In de toekomst deze informatie via mail ontvangen?
Stuur dan even een bericht met emailadres aan:
ivnvalkenburgadgeul@gmail.com

