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➢ NNPV Activiteitencommissie HP/DP > Workshop HIP Schilderen in HP/DP 
Eind januari 2019 workshop HIP Schilderen, zowel  in HP als in DP. Meer info  nnpv.nl/commissie-hp-dp 
HIP schilderen is momenteel een hype! De inspiratie voor het schilderen van een eigen  
schilderij kan je zelf van internet halen. 
- Donderdag 24 januari 2019 in DP 
- Donderdag 31 januari 2019 in HP 

 

➢ Mededeling NNPV Hoofdbestuur 
• Kascommissie lid gezocht! 

Hierbij een dringende oproep aan alle leden van de NNPV. Wij zoeken nog1 lid voor de kascommissie!  
Eind maart, begin april 2019 moet de boekhouding van de NNPV Penningmeester en de onderafdelingen worden gecontroleerd. 
De controle neemt totaal ongeveer 3 uur in beslag. Je hoeft er echt geen econoom of wiskundige voor te zijn! 
De voorwaarden volgens de statuten zijn als volgt: De kascommissie bestaat uit minstens drie stemgerechtigde leden. 
Stemgerechtigd zijn: gewone leden, erevoorzitters, ereleden en de leden van verdienste. 
Het kascommissielid mag géén lid zijn van het hoofdbestuur of penningmeester van een onderafdeling. 
Ook mag je de afgelopen vijf jaar niet meer dan tweemaal lid zijn geweest van de kascommissie. 
Er is nog 1 lid voor de kascommissie nodig. Meld je snel aan! We hebben je nodig. 
Mail naar nnpv@nn.nl met jouw aanmelding, of voor meer informatie. 

• Incasso frequentie 
De bankkosten rijzen de pan uit. Iedere incasso van de contributie kost € 0,11 
Daarom zou het mooi zijn wanneer zoveel mogelijk leden overgaan naar een jaarlijkse incasso van de basis contributie. 
Dit betekent dat er in januari € 24,00 wordt afgeschreven voor het hele jaar. Voor de contributie van de onderafdelingen 
ben je als het goed is benaderd door de penningmeester. Naast de maandelijkse inning van de contributie is kwartaal, 
halfjaar en jaar mogelijk. Help de kosten omlaag te brengen en stuur 'n mail naar nnpv@nn.nl waarin je aangeeft de 
frequentie van de contributie inning van de basis- en/of afdeling contributie te willen aanpassen. 

 

➢ NNPV Info gemist? Kijk op NNPV.nl 
Eerdere NNPV Info’s zijn te vinden op NNPV.nl onder NNPV Info’s: nnpv info’s 
Voor foto’s van een NNPV activiteit! nnpv.mijnalbums.nl 
Wachtwoord: mail naar nnpv@nn.nl 
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