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Betreft: Contributie 2021 
April 2021 

Beste lid van de Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”,  
 
Het jaar is al een eind op streek en de natuur in De Oeverlanden is aan het opbloeien na een grillige winter. 
Het hele jaar door is het gebied in trek bij veel mensen.  De beperkingen door Covid-19 versterkte de 
behoefte aan het halen van een frisse neus in de natuur.  Velen waarderen De Oeverlanden om de ruigheid 
van het gebied.  En dat willen we zo houden.  Er wordt door de gemeente een ontwikkelstrategie opgesteld 
voor het gebied, waarbij je je moet afvragen in hoeverre de balans tussen recreatie en natuurwaarde wel 
evenwichtig is.  We zullen dit jaar aan de slag moeten om de belangen van de biodiversiteit van het gebied 
te verdedigen.  De Oeverlanden Blijven!’ spant zich al zo'n 37 jaar in voor het behoud van de Noordelijke 
Oeverlanden.  Dit doen we met de support van ongeveer 600 leden.  Onze vrijwilligers werken wekelijks 
aan het beheer.  Dankzij u als lid of donateur kunnen we dit realiseren.  

Wij verzoeken u om uw bijdrage voor 2021 te betalen. De minimum bijdrage voor zowel leden als 
begunstigers is €12,50 per jaar.  Meer mag natuurlijk ook, dat zien wij graag!  Wilt u geregistreerd zijn als lid 
dan graag contributie hieronder gebruiken; bij een begunstiging het woord donatie gebruiken.  Een 
lidmaatschap geeft alle rechten die bij een vereniging hoort, zoals stemrecht. 

Graag verzoeken wij u te betalen op de volgende wijze. 
• Rekening: NL47 INGB 0004 0688 09 tnv De Oeverlanden Blijven 
• Als omschrijving uw lidnummer: xxxx aangevuld met Contributie of Donatie 2021 

Betaalt u later dit jaar automatisch of heeft u inmiddels al betaald, dan is deze brief niet voor u van 
toepassing 

In ons voorkeurenformulier VDOB! Voorkeurenformulier, dat u ook kunt vinden op onze website 
www.oeverlanden.nl, kunt u ook aanpassingen in uw gegevens en voorkeuren voor het ontvangen van ons 
blad Oever en de kalender doorgeven. 

Wilt u voor uw contributie of donatie aan de vereniging gebruik maken van de mogelijkheid van de 
aftrekbaarheid van het bedrag bij uw belastingaangifte omdat we als vereniging ANBI geregistreerd zijn? 
Vraag dan eerst aan penningmeester@oeverlanden.nl de overeenkomst daarvoor met toelichting op. 

Wij hopen van harte uw bijdrage te ontvangen waarmee u de doelstellingen van onze vereniging blijft 
ondersteunen en hopen u een keer te ontmoeten tijdens een wandeling in De oeverlanden. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
 

 

Tom Koudstaal 
penningmeester 
penningmeester@oeverlanden.nl 
06 52720116 
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