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HobbyCentrumBoxtel ontvangt €617 van Rabobank
Clubkas
De Rabobank organiseert elk jaar de donatie-actie Clubkas voor verenigingen en
stichtingen.
In de tweede helft van 2018 organiseerde Rabobank Hart van
de Meierij de Clubkasactie voor de vijfde keer. Het totaal uit
te keren bedrag van €200.000 werd verdeeld over 492
deelnemende clubs. De 20.000 Rabobankleden mochten
vervolgens gaan stemmen en bepaalden daarmee de
verdeling van het geld.
Hoe meer stemmen een club kreeg, hoe hoger het donatie-bedrag. Op maandag
10 december is de uitslag bekend gemaakt tijdens een uitreikingsavond voor de
Top 25.
HobbyCentrumBoxtel ontving €617. Een welkome aanvulling van de clubkas. Alle
stemmers reuze bedankt!

De facturen zijn verzonden!
In januari hebben we de abonnementskaartjes verspreid. Het abonnement wordt
automatisch verlengd. Op vertoon van uw abonnementskaart kunt u gratis of
tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijzondere activiteiten, zoals de HCBZomerclub. Mocht u nog geen kaartje hebben ontvangen, neem dan contact op
Jan Staats, ledenadmin@hobbycentrumboxtel.nl
Deze week zijn de eerste facturen per mail aan u verstuurd. Op de factuur vindt
u een specificatie van uw abonnement en de activiteiten waaraan u deelneemt,
als ook informatie over de wijze van betalen.
Tot onze schrik hebben we ontdekt dat op de facturen niet is aangegeven
wanneer u in termijnen betaalt. We zoeken nog uit hoe dat kan en maken
daarvoor een correctie. Natuurlijk wordt het juiste termijnbedrag geïncasseerd.
Vanwege deze storende fout brengen we de termijnkosten (€1) niet in rekening.
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Veel belangstelling voor de open week van Seniorweb
In de laatste week van januari stonden de vrijwilligers van SeniorWeb
Leercentrum HCB elke dag klaar om alle mogelijke informatie te geven over de
diverse cursussen voor pc, tablet en smartphone. Ook het inloopspreekuur in de
bibliotheek was extra lang. We hebben maar liefst een kleine dertig bezoekers
mogen ontvangen. Ook de workshop ‘Digitale Nalatenschap’ was goed bezocht.
De deelnemers vonden het een zinvolle workshop. En ook heel fijn: het regende
aanmeldingen voor de diverse cursussen.
Door alle gesprekjes hebben de vrijwilligers ook weer volop
ideeën gekregen voor nieuwe workshops en cursussen. Laat
ons zeker weten waar u behoefte aan heeft!
Het volledige programma van ons Leercentrum: KLIK HIER

Nieuwe posters HCB voor Etalage Baanrots
Bent u al eens gaan kijken naar de Etalage Baanrots? Voor de huidige expositie
over de schilderkunst en -kunde in HCB moet je snel zijn, want binnenkort komt
er een nieuw thema: beeldhouwen.
En tegelijk met het nieuwe thema zullen ook de vier nieuwe posters van HCB
zichtbaar zijn in Etalage Baanrots. We zijn er apetrots op!

Contact administratief team

Hebt u vragen en mededelingen over aan- en afmeldingen, planning, facturen
e.d. dan kunt u terecht bij Jan Staats via ledenadmin@hobbycentrumboxtel.nl

Hobbycentrum Boxtel Baroniestraat 105 5281 JC Boxtel 0411 210355
www.hobbycentrumboxtel.nl
info@hobbycentrumboxtel.nl

