Nieuws
Rendez-vous aux jardins
2019
 Vr, za, zo 7,8,9 juni 2019

Informatie gevraagd
Beste mensen,

 Thema Dieren in de tuin
 Organisatie: Dit jaar is er geen
officiële Landelijke organisatie.
Deze Franse pagina geeft de voorwaarden tot deelname aan
http://www.culture.gouv.fr/Regions/DracProvence-Alpes-Cote-d-Azur/
Manifestations-nationales/Rendez-vousaux-jardins-2019
(Deze pagina kan je ook in het engels
openen. Bovenaan rechts pijltje onder
FR)
Vervolgens kan je onderaan de pagina
op Openagenda klikken om je in te
schrijven voor Rendez - vous aux
jardins.
Mogelijk is de Franse taal voor u een
belemmering tot inschrijven.
Oplossing: open een 2e tabblad met
vertalen Nederlandse zinnen naar frans.
Schakel tussen de tabbladen. Kopieer
de zinnen en plaats ze in de betreffende kaders.

Op aanvraag kan ik u de door de
Tuinen Stichting gemaakte handleiding
toe sturen. (van afgelopen jaar)
De Liniehof, natuurpark in Made, is
door ondertekende aangemeld.
Naar we hopen doen meer tuinen mee
met dit mooie evenement dat in Nederland “HET” landelijke evenement
voor natuurrijke tuinen en parken zou
kunnen worden.
Ankie Stoop (secretaris)

Het lente nummer van OASE is inmiddels bij een aantal van u in de bus gevallen.
Mensen en of tuinen die reeds in het OASE bestand van Bureau Zonneklaar geregistreerd stonden.
Machteld en Johan hebben het SNTP bestand en OASE bestand vergeleken.
Tuinen, contactpersonen en of adressen zijn bekend. Sommige onbekend.
Kortom dit vergelijk roept vragen op.
Vragen die we graag op een zo spoedig mogelijke termijn door u beantwoord
zouden willen zien.

Het tijdschrift OASE
Graag horen we van U



naar welk adres moet het tijdschrift gestuurd gaan worden. (naam tuin p/a)
(wanneer van toepassing) sommige contactpersonen ontvangen OASE op een
privé adres. Mogelijk heeft de tuin geen post adres of is dit gewoon een privé
lidmaatschap. wilt u uw lidmaatschap omzetten in een tuinlidmaatschap of uw
eigen lidmaatschap behouden en komt er een tuinlidmaatschap bij.

Factuur adres
De aanvraag voor een bankrekening zal naar we hopen snel goed worden gekeurd.
Hierna kunnen we overgaan tot het innen van de contributie.

wie binnen uw organisatie kunnen we benaderen voor het betalen van de factuur?

We horen graag van U!!
Johan Görtemöller (Voorzitter)
Ankie Stoop (Secretaris)
Jeroen Buijs (Penningmeester)
Johannes Jonckers Nieboer (lid AB)

