NIEUWSBRIEF
Speel-O-Theek ‘t Hobbelpaard Kampen, voor eindeloos speelplezier!

NLdoet: doe je mee?
Het voorjaar komt eraan! Tijd om de stoffige winter
lekker weg te soppen en ons speelgoed op te frissen.
We doen weer mee met NLdoet: op vrijdagmorgen
9 maart zal het speelgoed grondig worden schoongemaakt. We gaan er een productieve, maar vooral
gezellige ochtend van maken. Help je mee?
Je kunt je opgeven via NLdoet.nl.
Wil een ieder het geleende speelgoed thuis ook goed
schoonmaken zodat al het speelgoed straks weer
schoon en fris in de stellingen staat? Alvast bedankt!

Contributieverhoging
De afgelopen jaren is het ons gelukt de contributie gelijk te houden,
maar dit jaar zijn we i.v.m. teruglopende subsidiegelden genoodzaakt
de tarieven aan te passen.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt per 1 april 2018:

1e kind
€ 20,00

2e kind
€ 17.50

3e e.v. kind
€ 15,00
Bij automatische incasso zal dit bedrag eind maart van je rekening worden
afgeschreven. Voor degenen die geen machtiging voor incasso hebben
afgegeven: graag begin april bij de verstrekking van de nieuwe ledenkaarten contant geld meenemen (geen pinmogelijkheid).
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Automatisering
Na 30 jaar met papieren uitleenkaartjes te hebben gewerkt, gaan
we de uitleen automatiseren.
Momenteel wordt het speelgoed
en alle onderdelen door ons
ingevoerd in de software. We
hopen in april met het nieuwe
systeem te starten.
Gevolg hiervan is wel dat de uitleentermijn straks niet meer per
week mogelijk zal zijn, maar per
dag: dus 21 dagen na de dag van
lenen (idem bibliotheek). De
boete zal daarom dan gewijzigd
worden naar € 0,10 per dag.
Het blijft uiteraard altijd mogelijk
speelgoed GRATIS te verlengen:
telefonisch of via de mail.

Collectanten gezocht!
Rabobank Clubkas Campagne: wij doen mee!
Heb je een rekening bij de Rabobank? Dan hebben wij jouw hulp nodig!
Van 15 t/m 31 maart 2018 kunnen leden van Rabobank IJsseldelta hun
stem uitbrengen op verschillende vereniging(en) of stichting(en). Deze
stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op onze Speel-O-Theek
uitgebracht worden, des te meer geld wij ontvangen.
Dit jaar wordt er € 100.000,- verdeeld, dus doe mee en stem op ons!
Op YouTube kun je ook ons promotiefilmpje bekijken.
Dus “zegt het voort, zegt het voort” en/of deel onze berichten op Facebook, Twitter en Instagram zodat we samen een mooi bedrag kunnen
vergaren voor de aanschaf van nieuw speelgoed!

Wil jij in de week van 22 t/m 26
mei een rondje voor ons lopen
met een collectebus?
We hebben ons
opgegeven voor
de collecte van het
Oranje Fonds.
De Speel-O-Theek
mag de helft van
de opbrengst zelf
houden! Ook dit
geld zullen we gebruiken om
nieuw speelgoed te kopen.
Dus meld je aan!

Stem
op
ons!

