
Beste bewoner(s), 
 
Namens Plaatselijk Belang Nuis/Niebert heten wij u van 
harte welkom in onze dorpen!! 
 
Mogen wij ons even voorstellen? 

Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is een vereniging die opkomt 
voor de belangen van de bewoners van deze buurdorpen. 
Daarnaast organiseert zij diverse evenementen, zoals het 
tweejaarlijkse Midzomerfeest, het jaarlijkse Sinterklaasfeest 
en de lampionnenkeuring tijdens Sint Maarten. Maar ook het 
onderhouden van contacten met diverse instanties en een 
gesprekspartner zijn bij voorlichtingen behoren tot de taken 
van het Plaatselijk Belang. Daarnaast onderhoudt Plaatselijk 
Belang ook de website www.nuisniebert.nl. Via deze site 
blijft u continue op de hoogte van onderwerpen waar 
Plaatselijk Belang bij betrokken is. Tevens vermelden de 
diverse clubs en verenigingen van Nuis en Niebert hier hun 
activiteiten. 
 
Plaatselijk Belang ontvangt geen subsidies o.i.d. en is dus 
geheel afhankelijk van donaties. Wilt u ons steunen? U kunt 
voor € 5,- donateur worden. Daarmee kunt u een beroep 
doen op Plaatselijk Belang en meedoen aan de diverse 
activiteiten die door ons worden georganiseerd. 
 
Wilt u ons steunen? 

Dan verzoeken wij u om onderstaand aanmeldingsformulier 
en bijgaande automatische incassokaart in te vullen. Deze 
wordt één week na aflevering van deze brief weer bij u 
opgehaald door één van de leden van Plaatselijk Belang. 
 
Bij voorbaat dank voor u lidmaatschap!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roelf van der Meulen 
voorzitter Plaatselijk Belang Nuis/Niebert 
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� Ik word m.i.v. heden lid van Plaatselijk Belang Nuis/Niebert: 
 
Naam: _________________________________________ 
 
 
Adres: _________________________________________ 
 
 
Postcode: ____________ Woonplaats: _______________ 
 
 
Handtekening: ___________________________ 
 
 
� Ik heb géén bezwaar tegen automatische incasso. De 
groene machtigingskaart* retourneer ik samen met deze 
antwoordstrook. 
* S.v.p. volledig invullen: rekeningnummer, naam, adres, plaats, datum én 
handtekening. 
 
�  Ik heb bezwaar tegen automatische incasso en zorg dat het 
contributiegeld vòòr 30 november van elk jaar wordt 
overgemaakt op rekeningnummer 34.10.15.288 t.n.v. 
Plaatselijk Belang “Nuis en Niebert” én o.v.v. uw naam en 
adres. 
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