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nieuwsbrief 15 Bekijk de webversie

Overzicht vergaderingen in November / December
. 
 
 
 
20/11 Presentatie Drones door Paul Lacroix 
27/11 Cineast in de kijker  ( Frank Noels) 
04/12 In het teken van de sint. ( familiefilms) 
11/12 Reisfilms 
18/12 Voorvisie + filmmagazine 
25/12 Kerstmis , geen vergadering. 
 
 

Clubfeest.
Op 10 november hadden we weer naar alle gewoonte ons jaarlijkse clubfeest. 
Dat het een succes was hoef ik hier niet te vertellen, er was niet alleen het lekkere eten van de
Palethoeve, maar de sfeer was meer dan uitstekend. Enige opmerking, maar dat is zeker geen
klacht, was dat er toch wel forse hoeveelheden opgediend werden, wat later de reactie bij de
voorzitter ontlokte naar de mensen van de Palethoeve toe, dat wij practisch allemaal
gepensioneerden zijn en dus met best iets minder toekomen. Maar dit daargelaten, het was
meer dan een geslaagde avond en de danslustigen onder ons kwamen beslist ook nog aan hun
trekken. In ieder geval hartelijk dank aan de organisatoren en zeker niet te vergeten aan de
vrijwilligers die trouw op post waren om de tafels te schikken en te helpen bij  het uitdelen van
de aperitiefjes enz, en die voor de rest van de avond de mensen van de  Palethoeve bijstonden. 
Een dikke merci voor deze trouwe mensen. 
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Aandacht !
De tijd voor de lidgelden is weer aangebroken ! 
Voor onze club is dit zeer eenvoudig, wij vragen U een lidgeld van 30 Euro. 
Wil je lid worden van CVB hoef je daar niets voor te betalen, omdat onze club aansluit bij CVB.
Dus: alle leden zijn nu automatisch aangesloten bij CVB . Wil je echter in orde zijn met SABAM,
moet je wél 35 Euro extra bijdragen.(Individueel te regelen.) 
Voor de mensen die aansluiten bij VAC, die moeten nog extra 25 Euro bijdragen . 
 Dus de mogelijkheden op een rijtje. 
1- Lidgeld 30 Euro  = automatisch aangesloten bij CVB ( dus ook verzekerd.) 
2- Lidgeld 30 Euro + 35 Euro voor SABAM bij CVB 
3- Lidgeld 30 Euro + 25 Euro voor aansluiting bij VAC 
 
Moesten er nog vragen zijn, dan kan je altijd bij de voorzitter terecht.

Deze e-mail is verstuurd aan antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be.• Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be toe aan
uw adresboek.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/link/lugn3euwm1/5yvsb2pkxj/nf5qnpuhgf/g8shh21wqe/hmzprmwhbu
https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/link/lugn3euwm1/5yvsb2pkxj/ociinfdeld/g8shh21wqe/hmzprmwhbu
https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/link/lugn3euwm1/5yvsb2pkxj/r7m9mck5jt/g8shh21wqe/hmzprmwhbu
https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/link/lugn3euwm1/5yvsb2pkxj/emkhzz2t4u/g8shh21wqe/hmzprmwhbu
https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/link/lugn3euwm1/5yvsb2pkxj/h6cnifdhhm/g8shh21wqe/hmzprmwhbu
https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/link/lugn3euwm1/5yvsb2pkxj/kzhvuux3lu/g8shh21wqe/hmzprmwhbu
mailto:antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be
https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/unsubscribe/lugn3euwm1/5yvsb2pkxj/g8shh21wqe/hmzprmwhbu
https://antwerpen-filmgroep.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=lugn3euwm1&l=g8shh21wqe&m=hmzprmwhbu
mailto:antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-lugn3euwm1-5yvsb2pkxj
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

