Leden werven Leden !!!
Voor een gezonde verenigingsstructuur is het noodzakelijk dat het ledenaantal op peil
blijft. De leden zijn het kernkapitaal van onze vereniging: zij geven invulling aan het
bestuur, proberen de gestelde doelen te realiseren, organiseren activiteiten en …
genieten de voordelen van het lidmaatschap.
Het is gebleken dat leden LGOG de vereniging een zeer warm hart toe dragen en
uitermate trouw zijn aan de vereniging. Lidmaatschappen van 10, 20 of 30 jaar zijn
geen uitzonderingen, maar eerder regel.
In 2007 is uitgebreide ervaring opgedaan met verschillende vormen van ledenwerving.
Daarbij is gebleken dat de persoonlijke benadering van potentiële leden goede
resultaten oplevert. Het is onmiskenbaar dat de leden LGOG bij uitstek als de beste
ambassadeurs van de vereniging kunnen worden beschouwd. Daarom de ledenwerfactie
onder het motto:

Leden werven Leden !!!
U als lid van LGOG weet het beste wat LGOG te bieden heeft en kunt dat ook het beste
promoten. Er is geen betere reclame dan mond-op-mond reclame. Aan U nu het
verzoek om de komende tijd eens nadrukkelijk aandacht te schenken aan mensen in uw
omgeving, waarvan u denkt dat zij bij LGOG een leuke en leerzame tijdsinvulling
kunnen vinden, hetzij actief, hetzij als toehoorder of aandachtig lezer van onze
uitgaven. Daarbij kunt u denken aan gezinsleden, jeugdleden, uit Limburg weg
getrokken verwanten of kennissen, geïnteresseerde vrienden, etc. etc..

Promotiegeschenk!!!
Om deze actie tot een succes te maken is voor nieuwe leden en voor de aanbrengers
daarvan een mooi cadeau beschikbaar. Het betreft het boek Geschiedenis van Limburg
(dl. 2) van Jos Venner. Dit ruim 200 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde boek
beschrijft op een zeer heldere en toegankelijke wijze de geschiedenis van Limburg
vanaf 1794 tot heden. Fijn om te krijgen, fijn om te geven!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid (36 euro)/gezinslid (8 euro)/jeugdlid (13
euro) LGOG m.i.v. 2008. Het geschenkboek is beschikbaar voor leden en jeugdleden.
Titel(s) ……. aanspreektitel: de heer/mevr. voorletters: ………. achternaam ………..
Straat: ……………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………..
Telefoon: ………………………. E-mail: ……………………..
Geboortedatum: ………………………….
Plaats en datum: ……………………………
Handtekening: ……………………
Aangemeld door: ………………

woonplaats: ………………

lidnr. ……

Als aanbrenger kies ik liever voor een LGOG-waardebon van 10 euro (ja/nee)
Formulier opsturen naar: LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht.
Aanmelden per email kan ook: info@lgog.nl o.v.v. leden werven leden.

