NIEUWSBRIEF NR. 27 – juni 2014
Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– website

14 juni - fietsen in Appelscha

– jaarvergadering/vrijwilligersdag 19 juli

21 juni - wandeling Gerendal Limburg

– samenwerking organisaties

(orchideeëntuin)

- en verder

28 juni - stoomgemaal en wandeling Cruquius

WEBSITE
U heeft het misschien al gemerkt: er zijn
problemen met onze website. Er blijkt spam te
worden verstuurd via onze website. Op dit
moment ondervinden wij een storing m.b.t. het
automatisch versturen van formulieren. Heel
vervelend want juist nu kregen we veel
bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar ook
voor de aanmeldingen van onze activiteiten is
het van groot belang dat alles het weer zo snel
maar vooral weer veilig doet. Informatie kan wel
worden aangevraagd via de e-mail, adressen
vind u hier. Onze webmasters zijn keihard aan
het werk om het probleem op te lossen.

JAARVERGADERING/VRIJWLLIGERSDAG
Alle donateurs hebben de uitnodiging per brief
thuis of op kantoor ontvangen. Omdat
aanmelden via de website (nu even) niet
mogelijk is, kunt u dat ook via de e-mail doen.
Graag onder vermelding van naam, eventueel
dieet en soort tolkgebruik. Graag aanmelden
voor 1 juli, kantoor@stichtingplotsdoven.nl

SAMENWERKING ORGANISATIES
Na de eerste verkenningsronde bij de
bestuursvertegenwoordigers maar ook de
medewerkers van onze Stichting, Dovenschap,
JongerenCommissie en FODOK is van de
uitkomst een lijst van bespreekpunten
opgesteld door Matteke Winkel, onze externe
adviseur. Op 4 juli gaan we gezamenlijk deze
punten bespreken. Het gevoel is goed en reeds
nu nemen we elkaar waar in vertegenwoordigingen naar externe organisatie toe.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Meer informatie is ook te lezen in de Facebook
groep: klik hier
De locatie van dit jaar: Antropia in Driebergen.

EN VERDER...
De volgende nieuwsbrief komt iets later, nl. in
de tweede week van juli. Dan hopen wij u
nieuws te kunnen melden over de voortgang
van de samenwerking tussen de verschillende
organisaties.
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