Brno 25. ledna 2009
Vážení členové ZO ČSOP Veronica,
srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi ZO ČSOP Veronica, která se
uskuteční v pátek 6. února 2009 v 15.00 hod v zasedací místnosti (3. patro) Domu
ochránců přírody, Panská 9, Brno.
Program schůze:
Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2008, schválení auditované účetní uzávěrky
za rok 2007
Informace o připravovaných akcích v roce 2009, nabídka pro členy
Informace o připravovaném jihomoravském sněmu ČSOP ( 14.2.2009 v Brně)
Informace o připravovaném celostátním sněmu ČSOP ( 4.-5.4.2009 v Hranicích na
Moravě)
Přijímaní nových členů/vyřazení neplatících členů
Registrace stávajících členů, uhrazení členských příspěvků, aktualizace kontaktů
členů
Diskuse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Po schůzi v 17.00 hod bude následovat vernisáž výstavy mladé brněnské výtvarnice Jany
Pilgrové, na kterou jste také srdečně zváni.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Antonín Buček, předseda ZO ČSOP Veronica

Pokud se členské schůze nebudete moci zúčastnit:
1. Dovolujeme si Vás požádat o uhrazení členského příspěvku do poloviny března
2009 (termín stanoven tak, abychom do konce března zaslali podklady a finanční
prostředky nutné ke každoroční registraci organizace u Ústřední výkonné rady ČSOP
v Praze).
• Výše členského příspěvku je stanovena takto:
•

výdělečně činní 300 Kč

•

studenti a nevýdělečně činní 150 Kč

•

starší 70 let 100 Kč

•

rodinné členství 400 Kč.

Členský příspěvek můžete uhradit osobně v Ekologické poradně Veronica (otevřeno je
pondělí–čtvrtek 9–18 h, pátek 9–14 h), složenkou na adresu: ZO ČSOP Veronica,
Panská 9, Brno 602 00 či náš účet nebo přímo převodem na náš účet:
1342270339/0800. V případě převodu z účtu k platbě připojte poznámku, kde uvedete
vaše jméno a poznámku „členský příspěvek 2009“  bez tohoto upozornění platbu ve
výpisu nebudeme moci identifikovat.
Za včasné uhrazení Vám předem děkujeme!
2. Prosíme o zaslání aktuálního kontaktu na Vás. Pro zlepšení komunikace by nám
pomohl hlavně e-mail. Děkujeme.
Bližší informace:
Olga Krejčířová, tel. 542 422 756, olga.krejcirova@veronica.cz
EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA

