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Fairtrade

De gemeente Krimpenerwaard is Fairtrade.



Jaarvergadering



Bestuur



Certificaten



RABO-bank Clubkas actie

Op vrijdag 9 maart werd de titel Fairtrade Gemeente officieel aan wethouder Jan Vente
overhandigd.
De werkgroep, bestaande uit 5 leden, waaronder 2 uit het bestuur van onze vereniging
“Levenskans voor Allen”, heeft in het afgelopen
jaar horeca, sportverenigingen, bedrijven, kerken, ZZP`ers, ed. bereid weten te vinden om
Fairtrade producten te gaan verkopen of te
gaan gebruiken.
De leden van de kerngroep zijn vooral actief
geweest in Oost -Krimpenerwaard (Haastrecht,
Schoonhoven, Lekkerkerk). Een belangrijk doel
voor de komende tijd is ook het westelijke deel
van de Krimpenerwaard te benaderen. Het
liefst laten we dit doen door mensen die bekend zijn in deze plaatsen (Gouderak, Ouderkerk, Krimpen a/d IJssel). Hebt u
daar familie of kennissen, die zich hier voor willen inzetten, laat het ons weten.

Jaarvergadering.

Op de jaarvergadering van 8 maart jl. is het project “Help mij leven” afgesloten.
Jopie Knoop wist ieder duidelijk te maken dat er het afgelopen jaar, ondanks
moeilijke omstandigheden, veel vorderingen zijn gemaakt. Hulp aan dit project
blijft van groot belang. We hebben haar een cheque van € 400,00 aangeboden.
In 2018 willen wij weer World Servants ondersteunen. Een groep jongeren uit de
Krimpenerwaard gaan een school bouwen in Ghana. Aan hen werd een cheque
van € 100,00 aangeboden. Dit bedrag zal eind 2018 aangevuld worden met de
inhoud uit onze fooienpot en zo mogelijk met een deel van de verkoopresultaten.
Bestuur.
Tijdens de jaarvergadering
van donderdag 8 maart is
door de aanwezige leden
de toetreding van Toos
Groenewegen tot het bestuur goedgekeurd. Het
bestuur bestaat nu weer
uit 5 leden.
advertentie

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Certificaten.
In 2005 werd in een speciale vergadering gevraagd aan leden of zij voor de aankoop van ons
huidige winkelpand een certificaat van €100 wilden aanschaffen, waarmee de aankoop mogelijk
zou worden. Er werden 135 certificaten uitgegeven. Met de inleg van de certificaten en giften,
met daarnaast nog een hypotheek, konden we
het winkelpand aanschaffen. Vanaf 2006 werden
er jaarlijks certificaten uitgeloot en terugbetaald.
Tijdens de jaarvergadering van 8 maart jl. is aan
de uitloting van het laatste certificaat een speciaal tintje gegeven. Aan dhr. J. Barendrecht, - de
bezitter van het laatst uitgelote certificaat - werd
een bloemetje en een fles wijn overhandigd.
Met dit gebaar wilden we niet alleen de heer
J. Barendrecht bedanken, maar ook alle andere
mensen, die door hun deelname de aankoop van
het pand mogelijk hebben gemaakt.
RABO-bank Clubkas Campagne 2018.
Leden van de Rabobank kunnen weer stemmen op verenigingen in
de Krimpenerwaard. Het aantal uitgebrachte stemmen op de vereniging bepaalt het bedrag dat een vereniging als ondersteuning ontvangt. Ook wij hebben ons aangemeld.
Vanaf 27 maart tot en met 10 april kunnen leden van de bank hun
stem uitbrengen
In 2017 bracht deze actie ons ruim € 300,00 op. Stem ook in 2018
op de Vereniging “Levenskans voor Allen”.

Wij wensen u een vrolijk Pasen.
Onze plaatselijke sponsors

Heeft u interesse
om hier te adverteren, laat het ons weten.

