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Beste Leden,

Zoals je zal merken is deze Flash de vervanger  van ons boekje "Nieuws Flash" dat viermaandelijks
verscheen, deze nieuwsbrief zal verschijnen zodra er actueel nieuws is van onze Regionale.

De reden van het verdwijnen van ons tijdschrift is vooral aan de kostprijs te danken, zo hebben wij aan
de eindafrekening  gezien dat wij in de rode cijfers beland zijn en zullen moeten besparen.

Maar niet te min zullen wij het tijdschrift nog online late verschijnen op onze web side.
www.anpcvleopoldsburg.be

Ik wil Jullie vragen om mij Marcel Corstjens Secretaris ANPCV Leopoldsburg
(marcel.corstjens@proximus.be ) UW E_MAIL ADRES TE BEZORGEN  als het mogelijk is , stuur
mij via UW e-mail een mailtje met uw naam er bij, dan heb ik zo alle mails bij de hand.

Onze algemene leden vergadering op 15 januari heeft besloten dat het bestuur van 2017  het zelfde is als
in 2016 daar er geen kandidaten waren die zich verkiesbaar stelden.

Bestuursleden zijn : Voorzitter Bouts Jean, jan.bouts@telenet.be
Penningmeester Deckers Jan, j.deckers1@skynet.be
Secretaris Corstjens Marcel,

marcel.corstjens@proximus.be
Commissarissen Steemans Walter - Hendriks Louis

LIDGELDEN : 2017
Hier bij ingesloten de lidkaarten van de leden die hun lidgeld al betaald hebben.

Alle leden die nog geen lidkaart ontvangen hebben gelieven eens na te zien of Jullie lidgeld al betaald is
voor 2017. Indien men nog wenst lid te blijven van de ANPCV gelieve 20 euro te storten VOOR 30
maart 2017 uw lidkaar zal vanaf die data beschikbaar zjn in ons Home.

Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510
Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg

Lijsterstraat 16 3940 Hechtel
Als mededeling "lidgeld 2017 naam & voornaam"
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Wij zullen ook weer voor de jaren die volgen activiteiten organiseren ten voordele van onze leden al
zijn er eventuele veranderingen in de toekomst geplant die buiten onze wil zullen of kunnen
plaatsvinden.

De volgende activiteit is ons Paasfeest op 17 april in ons Home

Lid van ANPCV Leopoldsburg

Marcel Corstjens : marcel.corstjens@proximus.be  : www.anpcvleopoldsburg.be


