Nieuwsbrief
Datum: 22 april 2016
Onderwerp: sluitingsdatum insturen kopij voor de Venturepost is vervroegd.
Dit is de 1ste Nieuwsbrief die naar alle leden verzonden wordt.
Wat is een Nieuwsbrief?
Het bestuur was van mening dat het handig zou zijn als er tussen de uitgave van de Venturepost ook nog
een andere mogelijkheid zou zijn om bepaalde zaken bekend te maken aan alle leden. Dit is in de vorm van
deze Nieuwsbrief. Dus in de toekomst zullen onderwerpen middels Nieuwsbrieven aan de leden bekend
gemaakt worden. Deze zullen altijd digitaal zijn, daar iedereen nu wel bijna zeker emails kan lezen.
Welke info staat erin?
Dat kan van alles zijn. Denk daarbij aan info aangaande de eerst volgende Tourtocht. De Tourcommissie kan
dan extra info doorgeven op deze manier. Of info over een beurs of bijeenkomst, etc.
Wie kan de info aandragen?
Iedereen kan wat voor een info dan ook aandragen voor in een Nieuwsbrief. Deze info moet dan naar het
secretariaat gezonden worden en na goedkeuring door het bestuur kan er dan een Nieuwsbrief verzonden
worden.
Gaat de VP nu weg?
Nee. De Venturepost blijft gewoon bestaan zoals altijd het geval geweest is. De 1ste en 4de VP zullen
gedrukt worden en dan verstuurd per post, en de 2de en 3de zijn digitaal.

Onderwerp: sluitingsdatum insturen kopij voor de Venturepost is vervroegd.
Bij deze de info die wij door willen geven middels deze 1ste Nieuwsbrief. Door omstandigheden is de
sluitingsdatum, om kopij in te sturen voor de eerste VP, iets vervroegd en wel naar 24 maart. Dus als je iets
geplaats wilt zien in de VP dan dien je dit voor 24 maart op te sturen naar de Redactie (okko@stipte.nl en
o.pathuis@dimence.nl).
Ik hoop dat deze manier van informeren iedereen aanspreekt, en dat er maar vaak gebruik van gemaakt
mag worden.
Vriendelijke groeten, het Bestuur YVCN.

