
NNPV Info 2020.2.1 
De eerste info van 2020 met onze activiteiten!    

➢ Mededeling NNPV Hoofdbestuur 
De verhuizing uit locatie Ede VPT naar Arnhem is dan nu echt een feit, 17 februari is Veluwepoort Ede definitief gesloten. 
De NNPV commissie Ede is vanaf januari 2020 niet meer actief. We hebben het jaar afgesloten met een drukbezochte kerstbingo. 
We kijken terug op mooie jaren met leuke activiteiten, bedankt voor alles! 
 

Hoe nu verder….  
Vanzelfsprekend gaat NNPV door met activiteiten. 2020 Is zelfs een jubileumjaar we bestaan 50 jaar! 
NNPV heeft al jaren een onderafdeling Arnhem, in de locatie Arnhem was een personeelsvereniging van OHRA. 
Deze 2 worden samengevoegd tot NNPV Arnhem. NNPV Arnhem organiseert onder andere activiteiten die we in Ede ook gewend waren.  
Deze activiteiten zullen natuurlijk via de NNPV Info kenbaar gemaakt worden. Iedereen kan hieraan deelnemen. 
Anders als bij de commissie Ede is het mogelijk om lid te worden van de afdeling NNPV Arnhem voor € 12,00 per jaar. 
Dit komt bovenop de algemene contributie van € 24,00. 
Als lid van NNPV Arnhem betaal je dan nog minder voor een activiteit dan een algemeen NNPV lid.  
Dit zal via het inschrijfformulier voor de activiteit kenbaar gemaakt worden. Het wijst voor zich !  
Als je hiervan ook lid wil worden, kan je een mail sturen naar: nnpv@nn.nl  
 

➢ NNPV Afdeling Tennis > NNPV tennistoernooi (voor alle NNPV-leden!)   nnpv.nl afdeling tennis 
Het NNPV-tennistoernooi te Tennispark De Rhijenhof is op zaterdagavond 14 maart 2020 van 17.00 tot 23.00 uur. 
Wij doen dit net als vorig jaar met voorafgaand een heerlijk buffet! 
De uiterste inschrijfdatum is 1 maart 2020. 
 

➢ NNPV Afdeling Snooker > Open NNPV Snookertoernooi 22 maart (voor alle NNPV-leden!)                                                   
Zondag 22 maart is het weer zover ……  
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.nl snooker info en aanmelden| 
 

➢ NNPV Bingo Commissie > Aankondiging Paasbingo in Rotterdam (voor alle NNPV-leden!) 

Schrijf alvast in de agenda’s, 

       Op vrijdagavond 20 maart 2020 is in Rotterdam de Paasbingo, in restaurant The World op de 3e 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.  

       Je kunt je daarvoor binnenkort aanmelden. 
 

➢ 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 

                

Info: nnpv@nn.nl |Twitter | Facebook | NNPV community op SAM | www.nnpv.nl 
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