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Nieuwsbrief April 2015
Dit is de derde nieuwsbrief in 2015 van de KNNV die bestemd is voor leden van de KNNV en
IVN.
In de nieuwsbrieven worden activiteiten aangekondigd alsmede leuke wetenswaardigheden of
vermeldenswaardige observaties. De activiteiten zullen ook via de website gepubliceerd
worden.
De nieuwsbrief verschijnt als daar aanleiding toe is. Mocht u iets bijzonders te melden hebben?
Laat het ons weten. Bijdragen (ze moeten wel passen binnen de doelstellingen van de KNNV;
de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren) kunnen naar mij (Willem-Jan
Hoeffnagel; w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl) gestuurd worden.
Activiteiten

IVN Jubileumjaar 2016 KNNV
Goois Groen - Natuurlijk!
Beste leden en donateurs van IVN en KNNV,
KNNV en IVN vieren in 2016 hun 100- respectievelijk 50-jarig-jubileum. De
Jubileumcommissie heeft in grote lijnen een plan voor ons gezamenlijk Jubileumjaar
opgesteld. Als thema voor het jubileumjaar hebben we gekozen voor Goois Groen Natuurlijk! .
Dit plan willen we op donderdag 28 mei van 19.45 uur tot 21.30 uur in de Infoschuur aan
jou presenteren. We willen je graag informeren, maar nog belangrijker is dat we je willen
vragen mee te denken hoe we dit ambitieuze plan kunnen uitvoeren.
De Jubileumcommissie is daarom ook op zoek naar mensen die zich over een onderdeel van
het plan willen ontfermen. Om een tipje van de sluier op te lichten, het gaat om o.a. een
feestelijke dag voor leden en donateurs op 18 juni 2016, verschillende activiteiten voor jong
en ouder publiek waarbij de nadruk op natuur in de woonomgeving ligt, PR-activiteiten,
contacten met gemeenten en wat verder nog wordt voorgesteld. Binnen de onderwerpen is
er voldoende ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.
We doen in ieder geval een beroep op de werkgroepen, maar zonder hulp en ondersteuning
van andere leden en donateurs zal het programma niet mogelijk zijn. Ben je in de afgelopen
tijd misschien wat minder actief voor IVN en KNNV geweest, dan is dit de gelegenheid om
samen met anderen aan een mooi (deel)project te werken.
We rekenen op een grote opkomst en enthousiasme om dit Jubileumjaar samen met de
commissie tot een groot succes te maken.
Tot donderdag 28 mei in de Infoschuur.

Met hartelijke groet
Franca Arnold
Jan Boneschansker
Carolien Bos
Liesbet Dirven
Lubbert Eendhuizen
Greet Harinck
Jetse Jaarsma
Fred Jansen
Christine Tamminga
Voor de allerlaatste informatie is er onze website: www.knnv.nl/gooi !!!!
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