NNPV Info 2019.2.3
➢ Mededeling NNPV Hoofdbestuur
NNPV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

nnpv.nl over-nnpv

➢ NNPV Ledenvoordeel > Diergaarde Blijdorp Special (voor alle NNPV-leden!)
Helaas is de code voor het bestellen voor Blijdorp abonnementen openbaar gezet en dus nu niet meer geldig!
Als u een abonnement wilt kopen of verlengen, kunt u nu een persoonlijke code krijgen door een email te sturen naar: nnpv@nn.nl
In de bijlage een document over de werkwijze voor het verlengen/aanvragen.
De NNPV is in het bezit van een persoonlijke kortingscode.

➢ NNPV Afdeling Bridge > NNPV Paasdrive 11 april (voor alle NNPV-leden!)
Donderdag 11 april is het weer zover ……
nnpv.nl afdelingen bridge
De NNPV afdeling Bridge organiseert de jaarlijkse Paasdrive dat open staat voor alle NNPV-leden.

➢ NNPV Bingo Commissie > Paasbingo 15 maart 2019 in DP Rotterdam (voor alle NNPV-leden!)
Op vrijdagavond 15 maart 2019 is in Rotterdam de Paasbingo, in restaurant The World op de 3 e etage in DP.
Het wordt weer een gezellige avond met een hapje en een drankje en veel mooie prijzen.
We spelen 9 ronden en er is een kinderbingoronde voor kinderen van 5 t/m 13 jaar.
De zaal gaat open om 19:00 uur, om 19:30 uur beginnen we.
Wil je meespelen met de NNPV Bingo? Je kunt je daarvoor aanmelden via:
nnpv.nl bingo

➢ NNPV Afdeling Snooker > Open NNPV Snookertoernooi 17 maart (voor alle NNPV-leden!)
Zondag 17 maart is het weer zover ……
nnpv.nl snooker info en aanmelden
De NNPV snookerafdeling organiseert het jaarlijkse snookertoernooi dat open staat voor alle NNPV-leden.
Op dit toernooi spelen snookeraars van uiteenlopend niveau, van beginners tot gevorderden.

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

nnpv info’s
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