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Van het bestuur
Beste leden,
De lente komt eraan, ondanks dat het op het moment dat deze woorden aan het papier
worden toevertrouwd buiten regenachtig, winderig en slechts 6 graden is. Maar volgens de
weersverwachting is het over zo’n twee weken alweer rond de 15 graden, dus we gaan
langzaam de goede kant op. Hopelijk wordt het een mooie Koningsdag, maar de
Koninginnedag waarop er die ochtend bij de lagere school een luchtballon voor de kinderen
afgehaald moest worden en de ouders stonden te rillen van de kou staan ons ook nog bij.
Tja, april doet wat hij wil….
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In deze eerste nieuwsbrief van 2022 zal de penningmeester iets schrijven over het terugbetalen van de contributie. Nu we het toch
over geld hebben; ook dit jaar zijn we weer druk geweest te kijken waar de nodige €uro’s te besparen om wederom een
contributieverhoging te voorkomen. Want bij een lidmaatschap, waarbij men via een automatisch incasso de contributie voldoet,
betaalt u € 0,58 per maand oftewel € 0,02 per dag. Een aankoop bij een van de bij ons aangesloten ondernemers en u heeft de
contributie voor de eerstkomende jaren weer terugverdiend. Laten we dat vooral zo proberen te houden!
Een ieder alvast fijne paasdagen gewenst.
Het bestuur Den Brink

Dringend gezocht!
Binnen het bestuur van Den Brink, bestaande uit vijf personen, ontstaat medio dit jaar een vacature. Ons bestuurslid Ton van Wijk
heeft om een aantal redenen aangegeven te willen stoppen en zal zich ook niet herkiesbaar stellen op de eerstkomende
ledenraadvergadering. Dit houdt in dat er een bestuursfunctie dient te worden ingevuld. Het bestuur zou daarom graag in contact
willen komen met iemand (m/v) die Den Brink een warm hart toedraagt en zich wil inzetten voor onze vereniging.
Wat betekent dat in de praktijk;
• 1 x per maand een bestuursvergadering.
• 1 x per jaar een vergadering met de Ledenraad
• Een administratieve taak als 2e penningmeester
• Contacten met een deel van onze ondernemers
• Samenwerken met een goed en gezellig team bestuursleden
De voorkeur (geen eis) gaat uit naar iemand tussen de 25 en 60 jaar. Kennis van bestuurlijke en financiële zaken is mooi, maar
betrokkene kan rekenen op een stuk begeleiding. Een proefperiode behoort tot de mogelijkheden.
Den Brink kent een vergoedingsregeling voor bestuursleden.
Indien u belangstelling heeft of iemand kent die dit graag zou willen, geef dat dan aan ons door op: info@denbrink.nl
Wilt u vooraf en geheel vrijblijvend eerst een bestuurslid spreken of heeft u vragen, mail dan ook naar dit adres en er wordt contact
met u opgenomen.

1

Krijgt u de betaalde contributie terug?
Een flink aantal van onze leden heeft een verzekering lopen via Van Haaren & de Roo. Met hen is in de afgesloten overeenkomst
afgesproken dat zij aan deze leden de contributie terugbetalen. Dit geldt voor zowel leden met een automatische incasso als voor
leden die nog handmatig betalen. Voorwaarde is dat deze Brinkleden geen contributieachterstand hebben. Hierop vindt ook een
controle plaats. De daadwerkelijke terugbetaling wordt in het 2 e kwartaal uitgevoerd. Dus u bent zowel goed verzekerd als in feite
gratis lid. Maakt u hier nog geen gebruik van: denk er eens over na!

Herinnering contributie 2022 teruggevorderde incasso
Op 27 december 2021 hebben wij een bedrag van € 7,00 geïncasseerd, zijnde de contributie voor 2022.
Bij een aantal leden is de incasso teruggevorderd of kon die niet worden uitgevoerd. Wij verzoeken de betreffende leden de reden
daarvan aan te geven bij de administratie van Den Brink ten einde de contributie alsnog te kunnen innen.
Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@denbrink.nl of anders telefonisch op maandagen van 09.00 tot 12.00 uur op
telefoonnummer 0317-314444.

Herinnering handmatige contributiebetaling 2022
In december 2021 heeft u de lidmaatschapskaart ontvangen, samen met de factuur voor de contributie van 2022.
Uit onze ledenadministratie blijkt dat ook een aantal leden die handmatig betalen de contributie voor 2022 nog niet hebben voldaan
(peildatum 28 maart 2022).
Wij verzoeken hen vriendelijk het openstaande bedrag, zijnde € 8,50, per omgaande te voldoen.
De verschuldigde contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL96 INGB 0003 7824 56 onder vermelding van het
6-cijferige registratienummer dat staat afgedrukt op de lidmaatschapskaart. Anders graag de volledige naam en adresgegevens
vermelden.
Uiteraard kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven met als voordeel dat u in dat geval € 1,50 goedkoper uit bent én
u in de toekomst geen betalingshandeling meer hoeft uit te voeren. De machtiging staat ook in deze nieuwsbrief afgedrukt.
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Uitslag van de pictogrammenpuzzel
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Uit de vele inzendingen zijn de volgende prijswinnaars getrokken die wij van harte feliciteren:
Mevrouw S. van Tongeren van Sch.
De heer D. Schrier
De heer J. Nijkamp

- Een avondtocht over de Wieden beschikbaar gesteld door Rovashipping
- Een hoofdkussen beschikbaar gesteld door Lok - Renkum
- Een schroevendraaierset beschikbaar gesteld door Deco Home

Zij hebben inmiddels bericht ontvangen.
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Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Incassant ID:
Reden betaling:

Inkoopvereniging Den Brink
Dankmeijerweg 9
6871 ET Renkum
Nederland
NL68ZZZ090393380000
Jaarlijkse contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Inkoopvereniging Den Brink om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Inkoopvereniging Den Brink.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.

Registratienummer Den Brink:

(dit is tevens het kenmerk van de machtiging).

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats: Land:

E-mail:

IBAN:

Bank identificatie (BIC)*:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN
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Aanvulling voor de Ledenraad

(Herhaalde oproep)

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de Ledenraad van Den Brink?
Zoals waarschijnlijk wel bekend bij u bestaat onze vereniging uit vele duizenden leden die kunnen genieten van kortingen op ge- en
verbruiksgoederen bij circa 100 leveranciers waarmee Den Brink een contract heeft afgesloten. Om alle hierbij behorende bestuurlijke
zaken uit te voeren is het bestuur van Den Brink opgericht bij notariële akte. Dit bestuur wordt gekozen uit en of door de Ledenraad
die een vertegenwoordiging is van alle bij ons aangesloten leden.
Op dit moment zijn er enkele vacatures. Wij willen u, als lid van onze vereniging, vragen of u belangstelling heeft om zitting te nemen
in de Ledenraad. De zittingsperiode is telkens drie jaar en herbenoeming voor een nieuwe termijn is uiteraard mogelijk. Om toe te
kunnen treden tot de Ledenraad geldt er een leeftijdsgrens van ca. 67 jaar. Bij het bereiken van het 70ste levensjaar kan men niet
meer herkozen worden.
De taak van de Ledenraad is o.a.:
• het verkiezen van een bestuur van de vereniging;
• het goedkeuren van de jaarrekening en begroting;
• het meedenken over nieuwe ontwikkelingen en te bepalen langetermijnvisies;
• het bewaken van de statuten en huishoudelijk reglement;
• het (proactief) meedenken met het bestuur over het wel en wee van de vereniging;
• het uitdragen van voordelen van het lidmaatschap van de vereniging aan collega‘s, buren en bekenden.
Is uw interesse gewekt? Laat het ons dan weten!
U kunt zich opgeven bij het bestuur via; info@denbrink.nl of op telefoonnr.: 0317-314444 (maandag van 9:00 – 12:00u) graag met
vermelding van volledige personalia en het lidmaatschapsnummer. Graag ook uw e-mailadres vermelden.
Het “verenigingsgevoel” om actief voor de vereniging iets te betekenen is belangrijk!
Na aanmelding zullen wij contact met u opnemen over de verdere gang van zaken. U kunt dan eventuele vragen van uw kant met ons
bespreken. Uw reactie graag binnen twee weken na de verschijning van deze nieuwsbrief.
Wij rekenen op u! Alvast onze hartelijke dank.

Website
Alle actuele informatie, zoals die over onze ondernemers, vindt u op de website van Den Brink: www.denbrink.nl.

Wijzigingen
Zijn er wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres of bankrekeningnummer? Mail dat dan aan onze administratie en wel naar:
info@denbrink.nl onder vermelding van uw naam en registratienummer.

Ondernemers
Wanneer u een ondernemer kent die geïnteresseerd is om zich bij Den Brink aan te sluiten, geef dit dan aan ons door zodat wij
hierop actie kunnen ondernemen.
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