Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Word lid van de Rabobank en stem mee voor de Rabo
ClubSupport!

Volgende maand (van 5 tot en met 25 oktober) kunnen wij weer stemmen voor een
geldelijke bijdrage van de Rabobank voor onze vereniging. Het vroegere “Steuntje in de
rug” heet nu “Rabo ClubSupport”, maar verder is het gelijk gebleven. Als je lid bent van
de Rabobank dan kun je je stem uitbrengen op een vijftal van je favoriete verenigingen,
waaronder natuurlijk ons eigen IVN. Het lidmaatschap kost niets en er zitten diverse
voordelen aan (zie hiervoor de website van de Rabobank).
Het stemmen gaat dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Dit jaar kun je alleen via de
Rabo App of via Rabo Internetbankieren stemmen. Je ontvangt dit jaar dus geen stemcode
per e-mail of post!
Stemmen is erg eenvoudig:
- inloggen in de app of op de website van de Rabobank
- klik op ‘Zelf regelen’
- klik op ‘Mijn Lidmaatschap’
- klik op 'Rabo ClubSupport'
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo App en Rabo
Internetbankieren, dan ontvang je van de Rabobank een e-mail met unieke stemcode. Met
deze code kun je tijdens de stemperiode via www.rabobank.nl/clubsupport je stem
uitbrengen
Nog geen lid?
Als je klant bent van Rabobank betekent dat niet automatisch dat je ook lid bent. Regel je
lidmaatschap via de Rabo App of via rabobank.nl. Als je lid wordt, betekent dit dat je in
de stemperiode van Rabo ClubSupport direct kunt stemmen op jouw vereniging of
stichting. Het lidmaatschap van Rabobank is gratis.
N.B. Het duurt enkele dagen voordat je officieel lid bent. Dus als je nog geen lid bent,
onderneem dan nu meteen actie!

Algemene Ledenvergadering: er is nog plaats!

Foto: Piet den Besten
Alle leden van IVN Heeze-Leende hebben enkele weken geleden een uitnodiging
ontvangen voor de ALV. Zoals bekend heeft de Algemene Ledenvergadering afgelopen
voorjaar vanwege de toen geldende coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden.
Inmiddels is er enige versoepeling opgetreden waardoor we deze alsnog kunnen houden,
zij het in een andere ruimte dan gebruikelijk: de bovenzaal van ’t Perron, waar we met
maximaal 30 personen op 1,5 meter kunnen vergaderen. De vergadering is op woensdag
30 september om 19.30 uur.
Agenda:
1. Opening en welkom
2. Mededelingen en ingezonden stukken
3. Goedkeuring notulen van de ALV van 2019
4. Toelichting financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester, gevolgd door
bevindingen kascommissie
5. Vaststelling en goedkeuring van het jaarverslag over 2019
6. Voorlopige begroting 2020
7. Benoeming kascommissie voor financieel jaarverslag 2020
8. Herbenoeming penningmeester
9. Huldiging jubilarissen (voor zover aanwezig)
10. Jubileum
11. Invulling vacature bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting
Na een korte pauze laat Hans Teeven ons een kijkje nemen in BioBlitzproject "Beekdal de
Kleine Dommel Heeze".
Alle leden en donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en kunnen daar
gedurende drie minuten het woord voeren. Alleen de leden hebben stemrecht.
Het is belangrijk om je vooraf aan te melden via:
secretariaat@ivnheezeleende.nl
(VOL= VOL)
Extra-maatregelen
Het personeel van ’t Perron draagt zorg voor de indeling van de ruimte, zodat zeker is dat
alles op 1.5 meter afstand staat. Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de
gezondheidsstatus. Bij verhoging/koorts, verkoudheid, keelpijn en hoesten wordt de
toegang geweigerd. Handen dienen bij binnenkomst gedesinfecteerd te worden. Zorg zelf
ook dat je op 1,5 meter afstand blijft van andere leden. En bij ziekte, ook bij lichte
verkoudheid, BLIJF THUIS!

Lezing Peter Lambrichs volgeboekt!

Foto: Ben Pollmann
De lezing over natuurfotografie die op vrijdag 9 oktober gehouden wordt is in korte tijd
volledig volgeboekt. Omdat er door de corona-maatregelen niet meer dan 50 personen in
de Rabozaal van ‘t Perron kunnen plaatsnemen was een oproep in deze nieuwsbrief, op
onze website en die van Heeze-Leende24 voldoende voor een “volle” zaal. De lezing
wordt voorafgegaan door de officiële opening van een fototentoonstelling door
burgemeester Paul Verhoeven. Hierbij zullen alleen genodigden aanwezig zijn.
De tentoonstelling is één van de activiteiten die in het kader van het 50-jarig bestaan
georganiseerd worden en die gelukkig wel door kan gaan. Bij de
tentoonstelling exposeren leden van onze fotowerkgroep hun foto’s de komende maanden
in ’t Perron, in de Valentijn in Sterksel en in de MFA in Leende.
Een absolute aanrader voor iedereen om kennis te nemen van de pareltjes van de
fotogroep. Ieder lid van de werkgroep heeft zijn beste creatie afgevaardigd, dus dat
belooft wat!
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

