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Namens het bestuur van Levenskans voor Allen willen wij u een heel voorspoedig
2012 toewensen, waarbij we u heel vaak in de winkel hopen aan te treffen.
Alle vrijwilligers willen we langs deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet en
we hopen het komend jaar weer op hun steun te kunnen rekenen.
Opknappen winkelpand.
In november en december hebben noodzakelijke werkzaamheden plaatsgevonden om het gebouw, waar onze winkel in is gevestigd, te onderhouden. De dakbedekking is vervangen en de afwatering bij de schuur is verbeterd. We hopen de
komende jaren nu van urgente problemen te blijven bespaard.
Kerstmis. December verkopen.
In de afgelopen maand zijn er door zes organisaties/
bedrijven 167 kerstpakketten besteld. Voor onze vrijwilligers is het elk jaar weer een hele klus om de bestellingen op tijd samengesteld te krijgen. Maar ook dit jaar zijn
ze er weer in geslaagd.
Ondanks de inzet van velen bleef de opbrengst van de
kerstmarkt van zowel Vlist als Haastrecht achter bij vorig
jaar. Mogelijk wad het koude weer een van de oorzaken.
Ook wij stelden een pakket samen voor de door de OVH
georganiseerde december actie. Deze mand (zie foto)
werd gewonnen door: (bij het ter perse gaan nog niet bekend)
Contributie 2012.
De contributie voor 2012 is in de voorjaarsvergadering van 2011 ongewijzigd
vastgesteld op € 7,50. Wij zullen dit jaar geen contributienota’s versturen, maar
vragen u beleefd de contributie voor 2012 over te maken op onze bankrekening
1185.46.082 t.n.v. vereniging Levenskans voor Allen. Contant uw contributie betalen in de winkel kan ook.
Wist u dat onze vereniging een door de belastingdienst erkent ANBI is? Dit houdt
in dat uw gift binnen de fiscale regels voor aftrek in aanmerking komt.
Opruiming/uitverkoop.
Gedurende de gehele maand januari zult u in de winkel koopjes aantreffen. Met
deze opruiming willen we weer ruimte scheppen voor de nieuwe collectie.
Loopt dus even binnen; misschien is er iets voor u bij . . . .
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Projectondersteuning.
We hebben gemeend de ondersteuning van het weeshuis in Pattaya te beëindigen. Vanaf 2011 zal
er elk jaar een nieuw project worden uitgekozen, waarvoor wij ons zullen inzetten. Het zal een project zijn dat ten goede komt aan de ontwikkeling van de derde wereld en waarbij zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij plaatselijke initiatieven.
In 2011 werd dit de Rotary Doctors waar onze huisarts dokter Stolk zich voor inzet. In de afgelopen
voorjaarsvergadering heeft hij dit project toegelicht. Als eerste aanzet is hem toen een klein bedrag
aangereikt. Zodra de jaarcijfers 2011 bekend zijn, zal bepaald worden welk bedrag wij aan dokter
Stolk kunnen overhandigen.
Voor 2012 is al nieuw project gekozen. In de volgende nieuwsbrief wordt u hier nader over geïnformeerd.

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om de nieuwsbrief per e-mail naar u te mogen opsturen. Ongeveer 30% van al onze leden hebben hierop positief gereageerd. Om kosten en milieu
te sparen zouden we dit percentage graag hoger willen zien. Krijgt u deze nieuwsbrief via de brievenbus in huis en u heeft de mogelijkheid van e-mail, zou u dan toch willen overwegen om de stap
naar digitaal ontvangen te overwegen. Stuur een e-mail met naam en adres naar:
mail@wereldwinkelhaastrecht.nl

Sponsors.
Komt u nog niet voor op de lijst van sponsors? Maar u heft wel interesse, stuur dan een e-mail naar:
reclame@wereldwinkelhaastrecht.nl dan nemen wij contact met u op. Uw logo zal dan op elke nieuwsbrief worden afgedrukt en bovendien krijgt u op onze website (www.wereldwinkelhaastrecht.nl) een
link naar uw eigen website of een aparte pagina met bedrijfsinformatie.

Onze plaatselijke sponsors

