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Reserveer nu meteen zondag 16 juni !
En ga mee met Terra Collinaria naar Burgers Zoo !
Dit wordt een bijzonder bezoek aan deze dierentuin.
Want :
1 Alle leden en huisgenootleden (zij betalen € 15,00 per jaar voor hun
lidmaatschap) van Terra Collinaria gaan helemaal gratis mee ! !
2 Bij Burgers Zoo krijgen we een rondleiding achter de schermen van
The Ocean.
Dat is toch super voor elk lid !
We hebben in de bus van Slangen plaats voor 50 personen.
Daarom mogen natuurlijk ook andere mensen mee.
Zoals huisgenoten die geen contributie betalen, buren, kennissen en vrienden.
Natuurlijk kan dat niet gratis !
Hieronder een overzicht van de bijdrage, die Terra Collinaria vraagt :
A
B
C
D
E
F

Leden Terra Collinaria
Huisgenoten, die lid zijn van Terra Collinaria
Huisgenoten die geen lid zijn
Adspirant leden (cursisten cursus 2018)
Kinderen t/m 4 jaar
Alle anderen

Op dit moment zijn er al 20 gegadigden !
Dus denk niet te lang. Die het eerst komt, het eerst maalt.
En . . . vol is vol ! !
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Gratis
Gratis
€ 25,00
€ 25,00
Gratis
€ 30,00

Programma zondag 16 juni a.s. :
Vertrek

:

08.30 u vanaf parkeerplaats bij klooster Wittem

Aankomst in Arnhem

:

10.30 u

Rondleiding

:

11.30 u

Vertrek

:

17.00 u

Terug klooster Wittem :

19.00 u.

Uiteraard is dit tijdschema bij benadering.

Opgeven bij Joop Bootz via bootzj@hotmail.com
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Vitaal Centraal Zuid-Limburg
Rabobank Centraal Zuid-Limburg draagt het rijke verenigingsleven een warm hart toe.
Jaarlijks stelt onze bank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar
als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven als investering in een Vitaal
Centraal Zuid-Limburg. Ook in 2018 kan uw vereniging een donatie ontvangen via de
Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne vindt online plaats in mei. Door middel van
stemmen bepalen de leden van Rabobank Centraal Zuid-Limburg de hoogte van de
donatie voor uw vereniging.
Waarom de Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne stelt uw vereniging in staat een donatie te verdienen.
Dit jaar stellen we een bedrag van
€200.000,- beschikbaar. We vinden het belangrijk dat leden van de bank invloed
hebben op de hoogte van de donaties. Hoe meer stemmen een vereniging haalt, hoe
hoger de donatie.
Aanmelden
Medio maart ontvangen de verenigingen die in 2017 de Rabobank Clubkas Campagne
gevoerd hebben een mail met daarin een code. Deze verenigingen zijn op basis van
deelname in 2017 aangemeld. Tot en met 23 april 2018 is het mogelijk de gegevens van
de vereniging te actualiseren.
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Stemperiode
Van 8 t/m 23 mei 2018 mogen alle leden (natuurlijke
personen, die per 1 januari 2018 lid zijn van onze
bank) hun stem uitbrengen op hun favoriete
verenigingen. Leden ontvangen hun stemcode 8 mei
per post. Na bekendmaking van de uitslag publiceren
we deze medio juni op deze site.site.
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