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DE KEERKRING
LETS RUILKRING TE GRONINGEN
http://www.dekeerkring-groningen.nl
nieuwsbrief
december 2017

HOERA!! 2018 begint geweldig want….

de Keerkring heeft een nieuw Dagelijks Bestuur!!!
De oproep om lid te worden van het bestuur van onze ruilkring heeft

succes gehad! In de afgelopen twee maanden zijn er een aantal
gesprekken geweest met drie leden die zich beschikbaar gesteld hebben
voor de open gevallen bestuursposten. Dat heeft geleid tot de benoeming
van de volgende personen:
Josefien Engelsman is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter.
Esther Ronda zal op dezelfde datum onze secretaris worden.
Michael Boeckmann zal de komende maanden door Edith worden
ingewerkt als penningmeester.Tot 1 juli 2018 blijft Edith daarom nog aan
als penningmeester, vanaf 1 juli kan Michael hopelijk haar taken
overnemen.
We zijn erg blij met de nieuwe dagelijks bestuursleden en heten ze van
harte welkom!! Op de Nieuwjaarsborrel van 7 januari aanstaande kunnen
jullie met onze nieuwe voorzitter en met de secretaris kennis maken.
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Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2018
Een nieuw jaar………een nieuwe start!!!!!!
Het is een goede traditie om met elkaar te proosten op een voorspoedig
nieuw jaar. Dat willen we daarom op 7 januari graag met alle leden van
de Keerkring doen.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om het glas met elkaar te
komen heffen op een goed en voorspoedig jaar voor onze ruilkring!!
Nu we een nieuw dagelijks bestuur kunnen verwelkomen hebben we daar
alle vertrouwen in. Een nieuw ELAN is er zeker en we hebben er zin in!!
Op het inmiddels vertrouwde winteradres in de Oude Kijk in’t Jatstraat 61
kun je van 16:00 tot 18:00 uur genieten van een hapje en een
drankje…….
kun je kennis maken met de nieuwe bestuursleden……..
kun je contacten vernieuwen of een nieuw leven inblazen……..
kun je afspraken maken om opnieuw diensten uit te wisselen…….
kortom op de nieuwjaarsborrel kun je jouw ‘keerkringleven’ een nieuwe
impuls geven!
Trudi Mirck en Dana Jacson zijn gastvrouw en gastheer; alle eco- en
eurokosten zijn voor rekening van de Keerkring!! Laat je dus niet
weerhouden en KOM!!
Om een goed idee te kunnen hebben op hoeveel mensen we moeten
rekenen, vragen we je ons te melden dat je op de nieuwjaarsborrel komt.
Graag aanmelding vóór 4 januari. Stuur je bericht naar:
penningmeester.keerkring@gmail.com!!!
Namens het bestuur
Carla Withaar,
Dana Jacson en
Edith Büller
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Contributie verlaagd in 2018
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 is
besloten om de contributie te verlagen! In 2017 was de contributie
€ 20 euro per jaar, met ingang van 1 januari 2018 wordt dat € 15,00.
Voor stadjerspashouders blijft de regeling van de gemeente hetzelfde.
Wanneer zij hun sleutelhangercode van hun stadjerspas ( 12 cijfers, te
beginnen met 1001) doorgeven aan de penningmeester ( Edith Büller)
(penningmeester.keerkring@gmail.com) dan wordt deze contributie bij de
gemeente gedeclareerd. Voor stadjerspashouders is het lidmaatschap dus
gratis!
Leden die de contributie betalen met een bankafschrijving wordt gevraagd
om vóór 1 maart 2018 deze € 15,00 over te maken op banknr. NL84TRIO
0198439962 t.n.v. St. Keerkring Groningen, o.v.v. contributie 2018.
Als je met behulp van automatische incasso betaalt kun je ook dit jaar
een extra korting krijgen.Om te stimuleren dat zoveel mogelijk leden
toestemming geven aan de Keerkring om de contributie te innen door
middel van een automatische incasso; wordt deze contributie verlaagd
naar € 12,50.
Wil je € 12,50 betalen in plaats van € 15,00 ????? Vraag dan aan de
penningmeester een INCASSO-formulier; vul dat in en stuur dat
ondertekend terug. Je kunt dit formulier ook downloaden vanaf de
website.
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