Beste Leden,
In deze nieuwsbrief 5 het laatste nieuws over een tweetal acties:
Jumbo Plaatjes Actie
De Jumbo plaatjesactie is tot nu toe een groot succes. Dat kan ook haast niet
anders. Iedereen ontving het prachtige boek thuisbezorgd en dan wil je er natuurlijk
wel alle plaatjes in hebben. Mensen sparen niet alleen voor elkaar maar er wordt ook
tussen buren en kennissen en op social media volop geruild. Er zijn dan ook al
mensen die het boek helemaal vol hebben, anderen zijn al een heel eind op de
goede weg en dat terwijl de actie nog doorloopt tot 25 november.
Mocht het niet lukken om aan het eind van de actie het boek helemaal vol te
hebben, dan niet getreurd, want er volgt nog een grote ruilactie. In verband met
corona kan dat geen fysieke ruilbeurs zijn, maar daar is iets anders op bedacht. Er is
de Jumbo en ook De Elf Marken namelijk alles aan gelegen dat zoveel mogelijk
mensen straks een prachtig plaatjesboek in hun boekenkast hebben staan. Dat is
voor beide organisaties een geweldige reclame. Hou daarom tegen het einde van de
actie de publicaties van Jumbo goed in de gaten. Ook wij zullen u natuurlijk
informeren over de vervolgstappen.

Rabo ClubSupport
De Rabo ClubSupport is de jaarlijkse actie van de Rabobank om lokale verenigingen
te ondersteunen. Leden van de bank mochten in totaal vijf stemmen uitbrengen op
verenigingen naar keuze. Per vereniging kon men maximaal twee stemmen
uitbrengen. Afhankelijk van het aantal stemmen dat verenigingen wisten te
verzamelen doneerde Rabobank een bedrag. Op De Elf Marken is flink gestemd. Het
leverde een bedrag van € 528 op. Dat is een geweldig resultaat want steeds meer
verenigingen dingen mee naar een donatie van de Rabobank. In de gemeente
Lochem waren dat maar liefst 116 verenigingen. De Elf Marken behoort tot de
beperkte groep toppers die meer dan € 500 wisten te scoren. Daarom heel veel dank
aan al die leden die op onze vereniging hebben gestemd.

Wordt lid van de Rabobank!

Alleen leden van de Rabobank krijgen elk jaar een uitnodiging om hun stem uit te
brengen. Als klant bent u niet automatisch lid. In de Rabo App of via Rabo
internetbankieren kunt u zich als lid opgeven. Behalve dat u als lid volgend jaar De
Elf Marken en enkele andere verenigingen kunt steunen zitten er ook nog andere
voordelen aan het lidmaatschap.
Tot slot
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of
opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
d11m.nieuwsbrief@outlook.com.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Groot Wassink

Redactie Nieuwsbrief

Uitschrijven:
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit naar
d11m.nieuwsbrief@outlook.com.

