
 
 
 
 
 
Geachte secretaris,  
 
Namens de Noordshow brengen we als PR en Educatie commissie graag het volgende  onder uw aandacht.  
Het verzenden van vraagprogramma’s via de post is een dure aangelegenheid. Daarnaast is het zo dat steeds meer 
mensen de post digitaal (per mail) (willen) ontvangen. 
De Noordshow is van mening dat hier een kans ligt om geld te besparen. Maar hoe voorkomen we dat mensen die 
niet digitaal te bereiken zijn (of gewoon een boekje willen) niet geïnformeerd zijn?  
Om dit te voorkomen willen we u hulp graag inschakelen,  
Zou u aan alle leden kenbaar willen maken dat de Noordshow niet meer standaard een boekje – vraagprogramma 
toestuurt?  
(Het boekje – vraagprogramma zal op diverse kanalen van social media worden gezet en via de mail met zoveel 
mogelijk mensen en verenigingen worden gedeeld)  
 
Mensen die wel een boekje wensen kunnen dit kenbaar maken bij Jaap Solle (secretaris Noordshow) Dit kan via het 
mailadres secretaris@noordshow.nl  
Wilt u als secretaris die melding wel doen voor leden die geen E-mail hebben. Dan zorgt onze secretaris dat de 
boekjes naar het juiste adres gaan.  
 
Het bericht hieromtrent staat ook in enkele van de andere bijlagen. Dat is ook de reden dat we u hierbij nadrukkelijk 
over dit punt informeren. 
Zou u die andere bijlagen (poster, verkort vraagprogramma, Inschrijfformulier en  Laat je horen) wel met uw leden 
willen delen? 
 
Om niets van de berichtgeving over de Noordshow te missen is het slim om de pagina van de Noordshow te delen op 
Facebook (mits u natuurlijk facebook heeft) Tevens zullen we op de website al het nieuws opnemen.  
 
Alvast dank voor jullie medewerking. 
 
 
Met hartelijke groeten 
 
Hendrik Timmer 
 
PR commissie Dierenparade Noordshow 
 

Peter Vereijken       E-mail petervereijken@gmail.com  Tel. 0621807081 
Hendrik Timmer     E-mail hltimmer@home.nl                Tel. 0653371688 
 
Website: www.noordshow.nl 
Facebook: Dierenparade Noordshow 
 

Kamer van Koophandel nummer: 40045159 

IBAN Bankrekeningnummer: NL56 RABO 0366 5608 83  t.n.v. Noordhow te Roden. 
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