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Jaarvergadering.
Op donderdag 19 maart 2015 houden wij
onze jaarvergadering in het zaaltje van
het gereformeerde Verenigingsgebouw
aan de Hoogstraat 136.
Bijgaand vindt u hiervoor de uitnodiging.
Na het officiële gedeelte zullen we afscheid nemen van het project van 2014
en daarna ons nieuwe project aan u bekend maken.
We willen de avond besluiten met een bloemschik-cursus van Annet Bos
van Atelier Natuurschatten. Dit in het kader van ons 35 jarig jubileum.
Op een later tijdstip zullen er nog andere jubileum activiteiten zijn.
Uitloting certificaten.
Ook dit jaar zijn er weer certificaten uitgeloot van mensen die renteloos
een bedrag ter beschikking hebben gesteld voor de aankoop van onze
winkel 10 jaar geleden. De 10 certificaathouders hebben hiervan reeds bericht gekregen en zullen hun uitgeleende bedrag teruggestort krijgen.
Verkoopactie.

advertentie

In 2015 willen we in het kader van ons jubileumjaar elke
maand een artikel (of een groep artikelen) aan u aanbieden
met een korting van 10%.

De eerste korting zal ingaan
op donderdag 19 maart (onze
oprichtingsdatum) en bekend
worden gemaakt op de website:
www.wereldwinkelhaastrecht.nl
en op facebook. Via de website vindt u daarvan een link op
de openingspagina.
Ook zal op het bord buiten (hoek Hoogstraat en Grote Haven)
elke actie vermeld worden.
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Open bedrijvendagen Vlist
Zaterdag 15 februari was het een gezellige drukte in de winkel. In
het kader van de open bedrijvendagen Vlist was er in onze winkel
van alles te proeven.
De rode ballonnen - hoe toepasselijk op Valentijnsdag - hingen nog
niet buiten of de eerste bezoekers waren al binnen. Gespreid over
de hele dag was het een gezellig komen en gaan van belangstellenden.
Sommigen waren nog niet eerder in de winkel geweest. Ze waren
verbaasd over het assortiment en de leuke cadeautjes voor kleine
prijsjes. Velen gingen dan ook niet met lege handen de winkel uit.
Een geslaagde dag, die zeker navolging verdient.
Herinnering Contributie
Bij de eerste nieuwsbrief van 2015 stuurden wij de contributie nota mee. Nog niet alle leden hebben de contributie voor 2015 van € 8,-- betaald. Mogelijk aan uw aandacht ontsnapt?
Graag overmaken op bankrekening nr. NL27Rabo0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen onder vermelding van uw lidnummer.
Vrijwilligers.
Bij deze doen we een oproep aan onze leden om zich actief in te
zetten voor de Wereldwinkel. Er is vooral behoefte aan vrijwilligers
die een winkeldienst willen doen. Dit betekent dat u 2 of 3 keer in
de 3 maanden in de winkel een dienst draait. U kunt zelf aangeven
op welke dag u dit zou willen doen.
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