VOOKWOOKV
Guy Gilias
Van deze rubriek wil ik uitzonderlijk gebruik maken om een
vervelende situatie aan te kaarten waarop onze penningmeester
me reeds enkele jaren attent maakt.
Het is namelijk zo dat enkele tientallen van onze trouwe en oude
leden in Nederland en België om de een of andere reden vergeten
hun jaarlijkse contributie (lidgeld) te betalen.
Het herinneringsbericht in het vorige Bulletin heeft reeds enkele
zondaars tot inkeer gebracht.
Toch vinden we het jammer dat nog té veel oude leden de jaarlijkse
bijdrage niet voldoen.
Een vereniging kan niet leven zonder de geldelijke steun van haar
leden: de minieme 30 Euro is voor de Kring van groot belang om
een kwaliteitsvol Bulletin te kunnen blijven afleveren en om een
Congres te kunnen organiseren naar ieders tevredenheid.
In het verleden zijn we de uitnodigingen voor Congressen en de
Bulletins blijven sturen naar de slordige betalers, met de vaste
overtuiging dat ze ons gegeerd tijdschrift niet graag willen missen en
tevens op de hoogte willen gehouden worden van onze
bijeenkomsten. Dat betekende eigenlijk steeds een onnodige
uitgave.
Met nadruk vraag ik daarom dat ieder voor zichzelf wil nagaan of het
lidgeld voor 2005 betaald werd. Ook indien U niet wenst deel te
nemen aan een Congres, maar toch graag geniet van onze
wetenschappelijke bijdragen in het Bulletin, zien we U graag als lid
bij de Kring.
Zelfs indien de Congressen U niet aanspreken en ons Bulletin U niet
interesseert, maar als U sympathiseert met de doelstellingen van de
Kring, is uw bijdrage meer dan welkom.
Wie na het ontvangen van dit Bulletin het lidgeld van 30 Euro
(steunend lid 50 Euro) niet betaald heeft, zal nadien geen
herinnering meer ontvangen, maar ook geen uitnodiging of geen
Bulletin. Het spijt ons zeer dat we verplicht zijn tot deze gang van
zaken, maar we zijn ervan overtuigd dat U daarvoor begrip kan
opbrengen.
Met dank en collegiale groeten
Guy Gilias
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