avVN financiën 2022-2023
Tjeetje, de tijd “vliegt” voorbij. Augustus 2021 mocht ik voor ons fraai geïllustreerde clubblad een stukje
schrijven over de financiën van onze avVN. Weet u nog wel? “Financiën avVN tot heden en in de
toekomst”. Natuurlijk weet u allemaal nog heel goed dat de strekking ervan was om zo mogelijk het 60jarig jubileum van avVN (opgericht 1 maart 1966) in 2026 te gaan vieren. We zijn daar nu nog maar vier
jaar van verwijderd en met de cijfertjes én vooral centjes die we nu (nog) hebben, zou het een haalbare
kaart moeten worden. Niets is zeker maar als we met zijn allen ons stinkende best blijven doen om het
ledenaantal op het huidige peil te houden, heb ik én het huidige bestuur met mij, het volste vertrouwen
dat een feestje in 2026 moet gaan lukken! Dus……ook nú weer het verzoek:
“Dóe mee, blijf een trouw lid en zoek in je vrienden- én/of kennissenkring én/of loopgroepjes naar
mogelijke adspirant-leden!”
Gelukkig worden er momenteel weer veel lopen en loopjes georganiseerd waarbij het al jaren gemiste,
gezellige contact tussen lopers en loopsters weer terug aan het komen is. (By the way: de aanwas én de
(natuurlijke) terugval in ons ledenaantal is momenteel redelijk stabiel, maar een verdere terugval van het
ledenaantal is zeer onwenselijk.)
In hetzelfde stukje in het derde clubblad van 2021 stond ook het vriendelijke verzoek aan u allen om
vanaf medio november te zorgen voor een voldoende bank- en/of girosaldo, zodat de automatische
incasso-badge zonder storneringen plaats kan gaan vinden en onze ledenadministratie géén tweede
incasso-ronde hoeft te doen uitgaan. Vriendelijk verzoek ik u allen, mede namens onze
ledenadministratie, om eventuele wijzigingen in uw bank/gironummer én of de tenaamstelling van deze
rekeningen per email door te geven aan het secretariaat avvn.hanswortel@gmail.com
Nú alvast dank voor uw medewerking.
Namens de avVN-ledenadministratie en het bestuur wens ik u allen een mooi laatste (loop)trimester in
2022.
Mart Verboord
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