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RABObank Clubkas Campagne.
Van 28 maart tot 11 april hadden leden
van de RABObank de gelegenheid om
op hun favoriete vereniging te stemmen.
De vereniging “Levenskans voor Allen”
was een van die
verenigingen. Er
viel een bedrag van
€ 50.000,00 te verdelen. Wij hebben
uit deze pot een
bedrag mogen innen van: (zie afbeelding)
Daar zijn wij ontzettend blij mee.
Wij bedanken ieder
die op ons een
stem (of stemmen)
heeft uitgebracht.
Bestuur.
In de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering zijn de taken binnen het bestuur vastgelegd. Wijzigingen zijn:
* het secretariaat valt nu onder de verantwoording
van Emmi Vermeulen.
* Arda Mul is algemeen bestuurslid.
In het bestuur hebben we nu
nog een vacature. Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten.
Herinnering Contributie
Bij de eerste nieuwsbrief van 2017 stuurden wij de
contributie nota mee. Nog niet alle leden hebben de
contributie voor 2017 van € 8,-- betaald. Mogelijk
aan uw aandacht ontsnapt?
Graag overmaken op bankrekening nr.
NL27Rabo0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen onder vermelding van uw lidnummer.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Gemeente Krimpenerwaard Fairtrade.
Er is een werkgroep gestart in onze gemeente om
te gaan bekijken of onze gemeente het predicaat
Fairtrade Gemeente mag voeren.
De werkgroep gaat bedrijven, horeca, winkels,
scholen e.d. af om te zien of zij Fairtrade producten afnemen, Fairtrade producten produceren
of activiteiten organiseren waardoor de betrokkenheid bij Fairtrade handel wordt vergroot.
De eerste opzet is een inventarisatie maken van
de ondernemingen om te zien in hoeverre zij nu al
Fairtrade zijn; om vervolgens de ondernemingen
die hier niet aan voldoen, aan te sporen stappen
te ondernemen om wel Fairtrade te worden.
Namens het bestuur hebben Lia Maijenburg en Fred Wegman zich beschikbaar gesteld om aan
deze werkgroep mee te gaan doen.
Jaarmarkt.
Op de jaarmarkt van 27 mei a.s. zal de Wereldwinkel weer present zijn. Dit jaar kunt u
weer prijzen winnen met enveloppen trekken
en voor de kinderen is er de grabbelton.
Het evenement Jaarmarkt viert zijn 40 jarig
bestaan en er zullen veel activiteiten, verdeeld over drie dagen, te doen zijn.

Onze plaatselijke sponsors

