Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

UITNODIGING voor de
AudiNed Leden
Jaarvergadering

ALV
Woensdagavond 16
maart 2016,
inloop v.a. 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Laanakerweg 4,
Vianen (gebouw Sonova)
Het bestuur en de
afgevaardigden zien uit
naar uw komst!!!!
PS: Heb je nog geen
nieuwe account
aangemaakt en wil je wel
vóór de ALV toegang tot
het ledendeel van de site?
Wacht dan niet langer en
doe het direct!

Contact

16 maart is de ALV van
AudiNed. Alle leden,
donateurs en 'vrienden van
AudiNed' zijn van harte
welkom vanaf 19.00 uur
(inloop tot 19.30 uur) op de
Laanakerweg 4 in Vianen.
Vanaf 7 maart zijn
programma en verslagen in te zien via de website.
Komt allen! Er is veel te melden, veel te bespreken en wij
hebben jullie input nodig om ook in 2016 de belangen van de
uitvoerend audicien te bewaken en te verdedigen.
Aanmelden vóór 12 maart via deze link

Account aanmaken

Secretariaat AudiNed:
info@audined.nl
Bankgegevens:
IBAN ING
0007202559
KvK:
5544190

Zelf een nieuwe account aanmaken heeft als voordeel dat je
zelf je gebruikersnaam kunt bepalen en direct een inlognaam
kunt aanmaken die toegang geeft tot het afgeschermde deel
van de site.
Als na de ALV de ledenlijst wordt omgezet door onze
webmaster, gebruiken we de ons bekende gegevens en kan de
gebruikersnaam niet meer worden gewijzigd!

Website:
www.audined.com

Facebook
Wordt lid van onze
besloten AudiNed
groep op Facebook

“De Audiciens”
Het vakblad De Audiciens is m.i.v.
2016 gekoppeld aan het
lidmaatschap van AudiNed. Het
eerste nummer van 2016 is
exclusief voor ingelogde leden
digitaal te vinden op
www.audined.com.
Omdat in de ‘oude’
ledenadministratie niet alle privéadressen van AudiNedleden
bekend zijn, kan de
adres/verzendlijst niet worden
vergeleken. Aangezien de meeste
AudiNedleden het blad al
ontvangen is er een digitale
versie op de website geplaatst.
Met het aanmaken van een account op de website
www.Audined.com kunnen wij actuele adresgegevens
vergelijken de verzendlijst van het vakblad. Ontbrekende
adressen worden toegevoegd.
Bent u lid en/of heeft u een nieuwe account aangemaakt en
desondanks het blad niet ontvangen, dan kunt u een mail
sturen aan het secretariaat voor na-zending.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Deze e-mail is verzonden met
nieuwsbriefprogramma Laposta

