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mededeling bestuur

U krijgt deze email omdat de nieuwe Nieuwsbrief van april vanaf nu digitaal
beschikbaar is.
Coronavirus en toch een nieuwsbrief?
Het samenstellen van een nieuwsbrief en het uiteindelijke drukken en
verspreiden kost ons zo’n 3 weken. Toen wij de Nieuwsbrief naar de drukker
stuurden wisten we van het coronavirus, maar in Nederland beperkte het
advies zich toen nog tot ‘geen handen schudden’ en ‘voorzichtig zijn’.
Hoe anders is het nu. Het land is vrijwel op slot gegaan en dat heeft
consequenties voor de activiteiten van de PVGE. Alle activiteiten tot 1 juni zijn
afgelast.
Wij hebben gewikt en gewogen of wij de inmiddels gedrukte Nieuwsbrief nog
wel zouden moeten laten verschijnen. Een deel van de inhoud is achterhaald.
Toch hebben wij besloten de Nieuwsbrief uit te brengen, want met u in contact
blijven is met name in deze moeilijke periode heel erg belangrijk.
Dat een aantal artikelen door de werkelijkheid achterhaald zijn zult u ons
hopelijk vergeven. Op de PVGE-website www.pvge-awv.nl treft u steeds de
actuele informatie aan.
Verspreiding van de Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief is zoals altijd beschikbaar via onze website en via de e-mail.
Maar niet iedereen beschikt over e-mail of leest liever van papier. Daarom
vinden wij het essentieel dat de distributie van de papieren Nieuwsbrief ook nu
doorgaat.
Petje af voor onze bezorgers !
Het lijkt eenvoudig om een nieuwsbrief in de
brievenbus te stoppen, maar dat is het niet. Er zit een
flinke logistieke organisatie achter. En het is echt niet
vanzelfsprekend dat al onze bezorgers onder de
huidige omstandigheden in staat zijn om u snel van
een Nieuwsbrief te voorzien.
We hebben afgesproken dat de bezorging dit keer niet onmiddellijk in het
weekend hoeft en dat de bezorgers zoveel tijd kunnen nemen als nodig is. En
als een bezorging niet lukt zoeken we een oplossing.
We willen graag onze trouwe bezorgers in het zonnetje zetten en hen
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enorm bedanken voor hun inzet. Jullie zijn TOP!
De Nieuwsbrief eerst digitaal per e-mail en daarna op papier
U krijgt via deze mail een link naar de digitale Nieuwsbrief.
Vanaf het weekend begint de distributie van de papieren versie van de
Nieuwsbrief binnen de gemeentes Aalst-Waalre en Valkenswaard. Dat kan,
afhankelijk van de bezorgcapaciteit, misschien wel een weekje vertraagd
worden. Maar dan heeft u in ieder geval nu alvast de digitale versie om te
lezen.
=> Lees de Nieuwsbrief digitaal via onderstaande link
https://pvge-awv.nl/nieuws/2020-02-apr.pdf
Dank u voor uw begrip en wij wensen u veel leesplezier!

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet
meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.
De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben.
Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via
secretariaat@pvge-awv.nl.

facebook PVGE koepel

Website PVGE Aalst-Waalre & Valkenswaard

Copyright © 2020 PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, Alle rechten voorbehouden.
Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via
ledenadministratie@pvge-awv.nl
Contact gegevens:
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
Eric Ideler, secretariaat PVGE-AWV
De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre
e-mail secretariaat: secretariaat@pvge-awv.nl
e-mail ledenadministratie: ledenadministratie@pvge-awv.nl
website: www.pvge-awv.nl
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