Afdeling Zerkegem

Nieuwsbrief
oktober
2016
Nieuwsbrief
november
2021_2

Gezinsbond Zerkegem schenkt
10 x 1 jaar GRATIS LIDMAATSCHAP weg!
Vul onderstaande strook in en maak kans op 1 jaar gratis
lidmaatschap in 2022 bij Gezinsbond afdeling Zerkegem.

Ben je als gezin (*) ofwel inwoner van deelgemeente Zerkegem ofwel
een betalend lid van Gezinsbond afdeling Zerkegem, dan maak je kans.
Slechts één deelnamestrook per gezin kan worden ingediend en bovendien: deelname is gratis, vrijblijvend en zonder
verdere verplichtingen! Deelnemen kan tot 02/12/2021 om 20u00.
Ter gelegenheid van ”100 jaar Gezinsbond” zal op 4 december 2021 om 19u00 de onschuldige hand van Sinterklaas de
gratis lidmaatschappen bepalen. Dit kun je volgen via de livestream op de Facebook-pagina van Gezinsbond Zerkegem.
Er worden 5 lidmaatschappen onder de betalende leden van Gezinsbond Zerkegem en 5 lidmaatschappen onder de nietleden weggeschonken.
Het gratis lidmaatschap - ter waarde van € 42 - gaat in van 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022. Daarna kun je
vrijblijvend lid blijven mits betaling van het lidmaatschap.
De 5 gratis lidmaatschappen voor betalende leden (lidmaatschap voor 2022 reeds betaald): het gezin krijgt het bedrag van
het lidgeld op hun bankrekeningnummer teruggestort.
De 5 gratis lidmaatschappen voor niet-leden: het gezin krijgt een lidkaart toegestuurd. Deze lidkaart kan niet worden
omgeruild voor cash of geldelijke som. Met de lidkaart (tevens spaarkaart) heb je er bovenop nog tal van voordelen bij.
Kijk hiervoor op https://ledenvoordelen.gezinsbond.be.
(*) Elk gezin mag meedoen: gehuwd, samenwonend of alleenstaand; met of zonder kinderen; gepensioneerd; …

Info over de Gezinsbond of onze afdeling vind je op https://www.gezinsbond.be of https://www.gezinsbondzerkegem.be.

Deelnamestrook “GRATIS LIDMAATSCHAP GEZINSBOND ZERKEGEM”
Voornaam - Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 8490

ZERKEGEM

Indien Lid Gezinsbond afdeling Zerkegem, lidnummer: …………………………………
Via volgend mailadres of telefoonnummer te bereiken: ……………………………………………………………………..…………………..……………………

 Is geen lid, maar wenst graag éénmalig een informatiepakket van de Gezinsbond te krijgen.
Deponeer deze correct ingevulde strook vóór 02/12/2021-20u00 in de brievenbus van voorzitter Greta Bernaert:
Noordstraat 4 – 8490 Zerkegem.
Gezinsbond Zerkegem Secretariaat : Snellegemstraat 7, 8490 Zerkegem

www.gezinsbondzerkegem.be

