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Maastricht, februari 2020

Aan de leden- en nietleden van Buurtbelangen Nazareth.
Met deze brief willen wij als bestuur van Buurtbelangen Nazareth (BBN) alle huishoudens in Nazareth benaderen.

Bent u nog géén lid
van BBN, maar u wilt de vereniging graag ondersteunen in hun taken om de belangen van Nazareth te behartigen? Hierbij kunt
u o.a. denken aan het organiseren van activiteiten zoals de Seniorendag, het lunchconcert met Spek en Ei. Maar ook staan wij
in contact met diverse instanties zoals de Gemeente Maastricht, Woonpunt, Trajekt, etc. en zijn we betrokken bij de
(toekomstige) plannen in Nazareth, van deze instanties. Voor slechts € 3,- p.p. per jaar bent u lid van onze vereniging en
ontvangt u een uitnodiging voor onze activiteiten.
Om u aan te melden, vragen wij u om de antwoordstrook onderaan deze brief in te vullen en te deponeren samen met de
contributie á €3,- in een envelop in de brievenbus van een van de onderstaande adressen.

Bent u lid en wilt u dit ook blijven
Dan ontvangt u deze brief ook persoonlijk. Mocht u deze brief onverhoopt niet hebben ontvangen, dan willen wij u vragen om
onderstaande antwoordstrook in te vullen (wij willen graag zeker weten dat we uw correcte gegevens hebben) en op te sturen
naar een van de onderstaande adressen of alle gevraagde gegevens te e-mailen naar:

BuurtbelangenNazareth@outlook.com
En vragen wij u om de contributie á €3,- vóór 20 januari over te maken op rekeningnummer NL05SNSB0936934611 t.n.v.
Buurtbelangen Nazareth onder vermelding van uw naam, adres en lidmaatschapsnummer.
Als u de contributie niet wilt overmaken via de bank, dan willen wij u vragen om de contributie samen met de antwoordstrook af
te geven bij:
1.

Ted de Vrees - Meerssenerweg 69a 6222 AH Maastricht of;

2. N. Henkes - Kasteel Schaloenstraat 64b 6222 TP Maastricht
Graag zouden wij u in de toekomst via e-mail willen benaderen, om onze post en uitnodigingen voor onze activiteiten sneller bij
u te bezorgen. Als u daar akkoord mee gaat, willen wij u vragen om ook uw e-mailadres te vermelden op de antwoordstrook.
Met vriendelijke groeten, Ted de Vrees - Voorzitter Buurtbelangen Nazareth

ANTWOORDSTROOK
Naam:

Postcode:

Adres:

Plaats:

E-mailadres:
q Ik word m.i.v. 2020 lid van het Buurtbelangen Nazareth.
q Ik was en blijf lid van het Buurtbelangen Nazareth. Lidmaatschapsnummer:
q Ik ontvang graag via e-mail de post en de uitnodigingen voor activiteiten van Buurtbelangen Nazareth.
S.v.p. volledig invullen: naam, adres, plaats, e-mailadres (indien u onze uitnodigingen via e-mail wilt ontvangen),
datum én handtekening.
q Ik heb misschien interesse om vrijwilliger te worden - neem contact met me op: tel.nr.
Handtekening:

Datum:

SNS bank: NL05 SNSB 0936934611 KvK nr.: 40205236

