Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

Allerbeste leden en sympathisanten,
Vorig jaar, ons startjaar, steeg het aantal aangesloten leden boven de verwachtingen. Uiteraard
willen we dat aantal bestendigen en zelfs verbeteren. Velen hebben zich reeds lid gemaakt voor
2019, waarvoor dank. Anderen zijn het allicht in de nieuwjaarsdrukte vergeten… en krijgen
hier de kans om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

nab 2.0 stelt je mening op prijs
Omdat we jullie wat beter willen leren kennen, organiseren we een korte online-enquête.
Ze neemt slechts enkele minuten in beslag.
Je kan hier je mening kwijt over nab 2.0

Lidkaarten 2019
De lidkaarten 2019 worden vanaf 15 februari verdeeld. Om de kosten te drukken en de
lidgelden voor te behouden voor onze andere interessantere activiteiten, zal de verdeling via
tussenpersonen gebeuren. Maar we zorgen ervoor dat iedereen zo snel mogelijk zijn/haar
lidkaart in handen heeft.

Bereikbaarheid nab 2.0
Sommigen vinden het moeilijk om nab 2.0 te bereiken. Op de website, onder de rubriek “Over
ons”, vind je de verschillende persoonlijke mailadressen van de bestuurders. Weet je niet
precies aan wie je je vraag moet richten, mail dan naar info@nab2.be of naar pr@nab2.be.
Daar zal je steeds antwoord krijgen. Je kan ook steeds terecht op het nummer: +32 468 31 94
33 van nab 2.0.
Anderzijds is het zo dat wie een on-line document invuld altijd een automatisch gegeneeerd
antwoord krijgt, daarop reageren heeft geen zin. Gebruik de persoonlijke mailadressen om een
probleem te melden.

nab 2.0 FilmFest 2019
De tweede editie van het nab 2.0 FilmFest zal doorgaan in het weekend van 15 - 16 en 17
november terug in CC De Mastbloem in Kruisem.
Noteer die data alvast in je agenda, meer concrete info volgt nog.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@nab2.be toe aan uw
adresboek.

