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RABObank Clubkas campagne.
Van 27 maart tot 10 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 € 60.000,00 te verdelen. Er deden dit jaar meer verenigingen
mee.
Wij hebben uit deze pot een bedrag mogen ontvangen van: € 433,90.
Deze cheque werd persoonlijk uitgereikt.
Met deze cheque zijn wij ontzettend blij.
Wij bedanken ieder
die op ons een stem
heeft uitgebracht.
Bestuur.
In de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering zijn de taken binnen het bestuur vastgelegd. Wijzigingen zijn:

Emmi Vermeulen heeft aangegeven vanwege haar drukke baan een
stapje terug te willen doen en is nu algemeen bestuurslid.

het secretariaat valt nu onder de verantwoording van Arda Mul.

Toos Groenewegen is ook algemeen bestuurslid
Het bestuur is nu weer voltallig.
Jaarmarkt.
Op de jaarmarkt, die dit jaar gehouden wordt op
zaterdag 26 mei a.s. zal de Wereldwinkel weer
present zijn. Ook dit jaar kunt u weer prijzen
winnen met enveloppen trekken en voor de kinderen is er de grabbelton.
We hopen u op de jaarmarkt bij onze kraam te
verwelkomen.

advertentie

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Fairtrade.
We zijn op zoek naar vrijwilligers, die ons willen helpen om
de status van Fairtrade gemeente te helpen ondersteunen.
Dit omvat de volgende taken:
* het werven van bedrijven, die fairtrade producten willen
verkopen/gebruiken.
* het helpen ondersteunen bij acties om Fairtrade producten onder de aandacht te brengen.
* helpen meedenken om de volgende Fairtrade-week goed en groots in te vullen.
Aanmelden op: info@fairtradegemeentekrimpenerwaard.nl
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. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen onder vermelding van uw lidnummer. U kunt uw contributie ook in de Wereldwinkel voldoen.
Vroeg-op-actie
Op 9 juni is er een Vroeg-op-actie georganiseerd door de OVH. Ook de Wereldwinkel zal hier
aan meedoen. Houd de IJsselbode in de gaten voor de details.
De Twee Hoeven
Op 28 april jl. was het 100 jarig bestaan van “De
Twee Hoeven”. Naast allerlei zuivelproducten kunt
u hier ook terecht voor fairtrade producten. Dit was
de reden dat de Wereldwinkel tijdens dit eeuwfeest
met een kraam aanwezig mocht zijn.

Onze plaatselijke sponsors

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

