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KoetAktief gaat verder onder de naam KoetActief 
 

 
Lisserbroek, 3 januari 2013         
 
 
Beste donateurs, belangstellenden, 
 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Meerkoet hebben we bekend gemaakt dat de bestaande 
naam KoetAktief zo vaak in de ideeënbus gedaan is, dat we besloten hebben deze te blijven 
gebruiken. Wel hebben we er een nieuwe spelling aan gegeven en hebben we een moderner logo 
gekregen.  
Alle deelnemers aan de prijsvraag die deze oude naam hadden ingevuld, hebben een kleine 
attentie ontvangen. Het gezinslidmaatschap voor 2013 is gegaan naar de bedenker van de 
oorspronkelijke naam, mevrouw A. Glas 
   
De naam blijft dus (bijna) bij het oude, maar 2013 is wel zeker een jaar van vernieuwing!  
Natuurlijk ontbreken de succesnummers van vorige seizoenen niet, maar het programma is 
uitgebreid met een aantal leuke, nieuwe activiteiten (zie bijlage). 
 
 
Op bestuurlijk vlak is er nogal wat veranderd.   
Annelen van Schaardenburgh is de nieuwe voorzitter, Esther van Leeuwen is vanaf heden 
penningmeester en Tineke Roest verzorgt de ledenadministratie.  
Corina Knoop-Wijnhout, Marjan Kattenberg, Maria Peeters en Marcel Uijldert zijn de mensen die 
zich vooral (blijven) bezighouden met de organisatie van de activiteiten.  
We zijn nog op zoek naar iemand die de functie van secretaris wil vervullen.  
 
Voor wie de nieuwe bestuursleden nog niet kent, op 5 maart as. hopen we u te ontmoeten op  de 
eerste openbare jaarvergadering. Vanaf nu zal er ieder jaar zo’n bijeenkomst zijn, waarop we 
verslag doen van het verleden en samen met u plannen willen maken voor de toekomst.  
 
Het tariefsysteem voor het donateurschap van 2013 is veranderd:   
 Kinderen tot en met 15 jaar € 5 per persoon  
 Vanaf 16 jaar  € 10 per persoon 
 
Voor deze prijs bieden wij u een uitgebreid programma met meerdere gratis activiteiten.  
De eerste activiteit is een muziekavond op 12 januari as. met de alom bekende band Run4Cover. 
Voor onze donateurs is deze geweldige avond geheel gratis toegankelijk, niet leden betalen in de 
voorverkoop € 6 en op de avond zelf € 7,50!  
Lever de bijgevoegde formulieren ingevuld en ondertekend in en u krijgt meteen uw gratis 
toegangskaartjes! 
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De overige gratis activiteiten zijn de Kindervakantiedagen, voor de wat oudere jeugd een aantal 
muziekavonden met kwalitatief goede live bands en voor 55+ers is er een gratis maaltijd.  
De fietstocht is gratis en er zijn sfeervolle kooravonden op 27 april en 22 december 2013 waar 
onze donateurs gratis toegang hebben. Daarnaast kunnen de donateurs van alle leeftijden deze 
zomer gratis deelnemen aan een heerlijke, compleet verzorgde barbecue!  
U ziet dat u de kosten van het donateurschap al snel hebt terugverdiend. 
 
Om de administratie te vereenvoudigen willen we overgaan op automatische incasso.  
Wij vragen u dan ook vriendelijk het formulier Machtiging Automatische Incasso geheel in te 
vullen en de gegevens van alle donateurs op het formulier Donateurschap KoetActief te 
vermelden. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de pasjes. 
 
Ons uitgangspunt is dat de machtiging voor alle opgegeven gezinsleden geldt.  
Het totale contributiebedrag van alle gezinsleden zal dan ook jaarlijks van de rekening van de 
hoofddonateur worden afgeschreven. Indien u dit anders geregeld wenst te hebben, vernemen 
wij dit graag van u.  
Het (gezins)lidmaatschap is geldig voor 1 jaar. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie 
plaats. De automatische incasso wordt door ons stopgezet wanneer u ons (schriftelijk) daartoe 
opdracht geeft of het donateurschap beëindigt. Op uw verzoek zenden wij u het hiervoor te 
gebruiken formulier “intrekking machtiging” toe.  
 
Digitaal 
Om kosten te besparen en u snel te kunnen informeren over onze activiteiten, vragen wij u om uw 
e-mailadres door te geven. Meerdere malen per jaar gaan we een digitale nieuwsbrief versturen. 
Bevalt dat niet, dan kunt u zich daar natuurlijk altijd weer voor afmelden. 
De activiteiten blijven ook vermeld in de Meerkoet en in de lokale kranten. 
U kunt ons per email bereiken via: KoetActief@gmail.com 
Naast een digitale nieuwsbrief die u per email ontvangt, gaat u ons ook tegenkomen op Facebook 
en Twitter.  
 
 
Wij wensen u veel plezier in het komende activiteitenjaar.  
Met vriendelijke groet, 
Namens de Stichting KoetActief, 
 
 
 
 
Annelen van Schaardenburgh, voorzitter 
 
Bijlagen: 
Formulier Donateurschap KoetActief 
Machtigingsformulier  
Activiteitenoverzicht 2013  
Retour-enveloppe  
 


