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19 November 2020

Betreft: Kalender 2021 en voorkeurenformulier
Beste lid van de Vereniging ”De Oeverlanden Blijven!”,
Afgelopen periode hebben wij een enquête gehouden met de vraag of de leden de kalender willen
behouden en of zij bereid zijn een vrijwillige eigen bijdrage te betalen. 70 leden hebben de enquête
ingevuld en de conclusie was duidelijk: een grotere meerderheid van meer dan 70% wil dat er weer
een kalender wordt uitgegeven en is ook bereid daarvoor een bijdrage te betalen. De uitkomst van
de enquête zal worden gepubliceerd op onze website www.oeverlanden.nl.
Maar ook bijna 30% van de leden heeft geen behoefte aan de kalender. Als wij hen een kalender
zouden sturen, dan belandt deze op de oud-papier stapel.
We hebben besloten een kalender 2021 te maken maar om zo kostenefficiënt mogelijk deze uit te
geven, hebben wij een voorkeurenformulier opgesteld waarop u kunt aan geven of u geen kalender
wil of dat u de kalender via de e-mail in PDF-formaat wilt ontvangen. Op het voorkeurenformulier
kunt u dit ook aangeven voor ons tweejaarlijkse blad ‘Oever’. Als u niets opgeeft, dan gaan we er van
uit dat u de kalender en de ‘Oever’ per post wilt blijven ontvangen.
Het voorkeurenformulier kan ook worden gebruikt voor het aanpassen van uw gegevens, het
vermelden van uw e-mailadres, als wij dat niet hebben, of kunt u uw voorkeur voor de Nieuwsbrief
wijzigen.
Het voorkeurenformulier is bereikbaar met de volgende link: VDOB! Voorkeurenformulier. Deze link
is ook te vinden op onze website www.oeverlanden.nl op de ’Thuis’ pagina.
Dus als u geen kalender en of ‘Oever’ wilt ontvangen of deze liever in PDF-formaat per e-mail wenst
te ontvangen, dan stellen wij het zeer op prijs als u het formulier zo spoedig mogelijk invult. Voor de
kalenderproductie betekent het, dat we dan rekening kunnen houden met een kleinere, en dus een
goedkopere oplage.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Tom Koudstaal
penningmeester@oeverlanden.nl
06 52720116

