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NIEUWSBRIEF 

 
Beste leden, 

 

Om nog een beetje contact te hebben tijdens deze 1,50 m maatschappij, sturen wij u hierbij 

onze nieuwsbrief over diverse items, aangezien het corona virus nog niet is uitgebannen en 

wij ervan uitgaan dat dit nog wel even zal duren, hebben we besloten om tot september het 

clubhuis gesloten te houden voor activiteiten. 

We hebben een aantal punten die wij onder uw aandacht willen brengen. 

 

1     Aangezien de algemene ledenvergadering niet door kon gaan hebben we als bestuur 

wel besloten om de contributie te verhogen met 5 euro dit heeft puur te maken met 

de NBVV die het lidmaatschap per lid heeft verhoogd, dus 2021 zal de contributie 

40,00 euro zijn voor de A-leden de B-leden blijft gewoon 25,00 euro. 

 

2      Leden die zaden nodig hebben kunnen deze uitpandig ophalen bij de vereniging op 

onze eigenlijk normale beursdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur, U dient rekening te 

houden met 1,50 meter afstand tussen de personen, er mogen  niet meer als 4 

personen op het pad van de vereniging staan, mocht u meer nodig hebben dan 

gelieve Ton Koenen bellen 06-57332096. U dient er rekening mee te houden dat er 

geen koffie of wat dan ook wordt uitgeschonken, kort gezegd zaden halen en weer 

wegwezen. 

 

3     Het clubblad wordt tot september niet meer uitgegeven, mijn verzoek is wel aan de 

leden die hun email nog niet hebben opgegeven dit wel te doen zodat we in de 

toekomst ook naar deze leden het clubblad kunnen opsturen per e-mail, gelieve op 

te geven aan Bert Moleman info@almol.nl  

 

4     Verder zijn we begonnen met de lotto, u kan meedoen door 10 nr’s van 1 tot 45 aan 

ons door te geven, de kosten zijn 10,00 euro voor een hele ronden, dit wil zeggen 

als er iemand zijn tien nummers goed heeft dan gaat de pot eruit 60% voor de 

winnaar en 40% voor de club. Dan begint de volgende ronden weer helemaal 

opnieuw en dit kost dan weer 10,00 euro. U kan zich opgeven via de e-mail 

info@almol.nl    

 

Het Bestuur, 
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