Seniorenvereniging “St. Joseph” Baexem
Secretariaat : E. Luijs-Hamans
Beekkant 29A, 6095 PE Baexem
Telefoon: 06-2875 4282
E-mail: secretaris@seniorenverenigingbaexem.nl

Rabobank : NL09RABO010.40.05.718

Actuele ledeninfo september 2020
Beste leden,
De RABO ClubSupport gaat binnenkort van start!!!
In de periode van maandag 5 oktober tot en met 25 oktober 2020 kan er weer gestemd worden
voor de Rabo ClubSupport. Elke stem levert de vereniging geld op. Er kunnen in totaal 5 stemmen
uitgebracht worden. Het zou fijn zijn als u 2 van uw stemmen uitbrengt op de “Seniorenvereniging
Baexem”. De overige 3 stemmen kunt u dan naar keuze geven aan 2 of 3 andere (liefst Baexemse)
verenigingen. Hoe kun je stemmen?
Stemmen kan dit jaar alléén on-line.
Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank en dan via ‘Zelf regelen’ en
vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kun je klikken op Rabo Clubsupport. Hiervoor is geen stemcode
nodig.
Heeft u geen internet ter beschikking en ook niemand die u hierbij behulpzaam kan zijn, laat het ons
weten en wij zullen u helpen!
Meer informatie vindt u op de site van www.rabo-clubsupport.nl.
JAARVERGADERING 7 OKTOBER 2020
Op woensdag 7 oktober zullen wij de jaarvergadering houden.
Aanvang 15.00 uur.
De jaarstukken en de agenda heeft u begin maart van ons ontvangen. Mocht u deze stukken niet
meer hebben en wilt u alsnog een exemplaar ontvangen dan kunt u bellen of mailen met de
secretaris. Wij zullen dan zorgen dat u de stukken tijdig ontvangt.
Voor het houden van de jaarvergadering zijn wij gehouden aan de richtlijnen van het RIVM.
Dit betekent dat iedereen zich van te voren moet aanmelden. Verder dient men klachtenvrij te zijn
bij het bijwonen van de vergadering. In Baexheimerhof zal gezorgd worden dat alles op een afstand
van 1,5 meter plaatsvindt. Er kunnen in Baexheimerhof 70 personen de vergadering op een veilige
manier bijwonen.
Onderstaande strook kunt u vóór 4 oktober bij één van de volgende bestuursleden inleveren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Willy Rooswinkel
Kapittelstraat 6
Baexem
tel. 0475-451963
Mia Smeets
Dorpstraat 50
Baexem
tel. 0475-451903
>>>>----afknippen-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende zal met
O één
O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van
toepassing is) aan de jaarvergadering op 7 oktober. Aanvang 15.00 uur:
Naam 1 _________________________

Naam 2 ___________________________

Straat en huisnummer ____________________

Straat en huisnummer _____________________

Telefoon _________________________

Telefoon_________________________

