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In deze NieuwsFLITS!:

Vertel uw verhaal!

herinnering en toelichting: Rabo ClubSupport:

mededeling van de Nieuwsbrief redactie

Het coronavirus beïnvloedt al onze levens. Wij

ouderen zijn een extra kwetsbare groep. Er wordt

nu dan ook veel over ons gesproken, maar onze

eigen stem laten we minder vaak horen.

Daarom roepen wij u op om uw verhaal te

vertellen. Hoe beleeft u de coronacrisis? Wat doet

u  tegen de eenzaamheid? Wat geeft u hoop en

troost? Hoe brengt u de dag door?

Stuur ons uw verhaal voor de Nieuwsbrief zodat uw woorden en ervaring

andere leden kan helpen in deze moeilijke tijd.

De uiterste inleverdatum voor kopie voor de Nieuwsbrief is 22 oktober. Graag

uw verhaal sturen naar redactie@pvge-awv.nl

Wij behouden ons het recht om zo nodig de tekst aan te passen, in te korten of

het verhaal niet te plaatsen.

Alvast onze dank!
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mededeling penningmeester

Dit bericht is bestemd voor iedereen die lid is van de Rabobank.

In de Nieuwsbrief van september en in onze

vorige NieuwsFLITS! hebben wij alle Rabo-

leden opgeroepen om te gaan stemmen. De

stemming vindt plaats vanaf 5 t/m 25 oktober.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het stemmen dit jaar voor leden die

internetbankieren alleen gaat via de app op je telefoon of via de website.

Dit zijn de stappen:

1. Log in en ga via 'Zelf regelen' naar 'Lidmaatschap’ en druk daarna op de

knop 'ClubSupport'.

2. Druk op 'Selecteer je favoriete clubs' om vervolgens naar de deelnemers

te gaan.

3. Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op 'Stap 2'.

4. Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.

5. Druk daarna op 'Stemmen indienen' om je stem uit te brengen.

Breng minimaal 2 stemmen uit op PVGE Waalre,

zodat we ook dit jaar weer een substantiële uitkering krijgen.

Heeft u geen internetbankieren? Dan krijgt u net als vorig jaar per post of

email een persoonlijke uitnodiging met stemcode om uw stem uit te brengen.

Volg de instructies in die brief. U kunt uw stem dan eventueel ook overdragen

aan een familielid of bekende, bijvoorbeeld een ander lid van de PVGE. Zie de

Nieuwsbrief van september voor meer details.

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 leden 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.

2 of 2 PVGE-AWV - NieuwsFLITS! #34  (11 okt 2020)




