Welkom in Barchem
Iedereen die afgelopen jaar in Barchem is komen wonen heten we van harte welkom.
U zult zich ongetwijfeld snel thuis voelen in ons gezellige dorp en onze prachtige omgeving.
Natuurlijk hopen we u snel welkom te mogen heten bij een van onze activiteiten.
Vereniging Contact is de dorps- en belangenvereniging van Barchem. Wij organiseren (in
normale jaren) tal van activiteiten zoals Palmpasen, Paasvuur, Koningsdag, 4 en 5 mei en
natuurlijk het Barchems Feest in het laatste weekend van Augustus.
Daarnaast organiseren we activiteiten voor de jeugd en voor onze senioren.
Samen met alle Barchemers en de gemeente hebben we een dorpsplan opgesteld.
De vereniging voert dit plan uit samen met een aantal commissies, zoals verkeer, wonen,
jeugd, sociaal en cultureel werk, toerisme en recreatie, dorpsplein, Barchem in bloei en
sport.
Als dorpsvereniging hebben we bovendien regelmatig contact met de gemeente en
proberen we de belangen van de Barchemers zo goed mogelijk onder de aandacht te
brengen bij de Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren.
Kortom, in Barchem kan alles, en dat doen we ook. Doet u mee? Lidmaatschap is slechts 10
euro per huishouden. Meedoen als bestuurslid, commissielid of vrijwilliger bij een van de
activiteiten kan natuurlijk ook.
Stuur een email met uw naam, adres en telefoon naar secretariaat@contact-barchem.nl en
we zetten u op de lijst.
Contributie, ALV en lidmaatschapskaarten
De penningmeester en ledenadministratie zijn op dit moment druk bezig met een controle
van alle gegevens en het in gebruik nemen van een nieuw systeem voor de boekhouding en
de ledenadministratie.
In de tweede helft van juni moet dat allemaal klaar zijn en dan gaan we de
lidmaatschapskaarten weer rondbrengen en de contributie incasseren.
Ook dit jaar zullen we geen contante betalingen ophalen. We vragen iedereen om een
incassomachtiging af te geven of het geld over te maken op onze rekening (u krijgt een brief
bij de lidmaatschapskaart).
Telefoon en email adres
Tot nu toe bewaarden we in onze administratie alleen de namen en adressen van alle leden.
Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het soms lastig is om bij de leden langs te gaan.
Daarom vragen we alle leden om ons ook een email adres en telefoonnummer te geven.
Wij zullen dit alleen gebruiken voor onze administratie en om u te informeren over onze
activiteiten. U krijgt hierover een brief bij de lidmaatschapskaart en uiteraard kunt u straks
uw emailadres en telefoonnummer ook via de website doorgeven.

