2020-9, december 2020
Beste donateur,
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand december.
Moeilijke tijd
Net als voor veel ondernemers is dit ook voor NoVaTo een lastige tijd. We hebben minder inkomsten
door minder bezoekers, minder verkopen, minder lezingen en minder opdrachten. Omdat we minder te
vertellen hebben sturen we ook minder nieuwsbrieven. Door uitval van vrijwilligers zijn we minder
middagen open. Maat ondanks dat we u minder kunnen bieden; hopen we op uw blijvende steun! In de
tussentijd blijven we aan het archief werken. Zo is er onlangs een groot aantal foto’s van de
Noordwijkerhoutse brandweer aan onze beeldbank toegevoegd. Ook is de laatste bode weer bij
iedereen afgeleverd. We hebben hier leuke reacties op ontvangen; dat doet ons goed!
Contributie
Via deze weg vragen we de donateurs die geen machtiging hebben
afgegeven voor de automatische incasso, om de contributie voor
2021 over te maken. Woont u in Noordwijkerhout, dan bedraagt
deze € 17,-. Woont u buiten Noordwijkerhout dan is dat € 19,50.
Vermeld bij het overmaken alstublieft uw abonneenummer. Wilt u
alsnog een machtiging invullen, kijk dan even op de website via
deze link.
Van donateurs die een machtiging hebben ingevuld wordt de
contributie in de tweede helft van januari geïnd.
Boeken
Op de website van NoVaTo is een lijst te vinden met boeken die u bij ons
kunt inzien, boeken die u kunt kopen en boeken die gezocht worden. We
doen ons best om de website up-to-date te houden. Zoekt u een boek
over de geschiedenis van Noordwijkerhout? Loopt dan even binnen.
Huisvesting/bergruimte
Velen van u weten dat wij inmiddels uit ons jasje groeien aan de
Zeestraat. Op termijn zullen we op zoek moeten naar een grotere ruimte,
bij voorkeur een ruimte waar we ‘oud’ kunnen worden. De afgelopen tijd
hebben we gekeken naar de kapel van St. Bavo. Helaas berekent de
huidige eigenaar een commerciële prijs die (voor ons) véél te hoog is. De zoektocht gaat dus door. We
zijn daarbij naarstig op zoek naar bergruimte. Heeft u een bergruimte van ongeveer 50 m2 wat wij
mogen gebruiken, dan horen wij dat graag!
Mijn NoVaTo
In ‘Mijn NoVaTo’ heeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien. Wilt u kijken of u een machtiging
heeft afgegeven voor automatische incasso, wilt u uw adres wijzigen of een e-mailadres toevoegen? Ga
naar onze website via deze link en volg de instructies.
Fijne kerstdagen!
Via deze weg bedanken we u voor uw steun in 2020. Wij wensen we u hele
gezellige feestdagen en een gezond 2021 toe.

