Ledenadministratie 2016 :
Voor de Algemene Ledenvergadering van maart 2017 rapporteren wij uit de
leden-administratie de stand van zaken per 31 december 2016
Unifil leden per 1 januari:
In dit jaar overleden
Niet betalen / geroyeerd
Opgezegd
Nieuwe leden (zie de publicatie in de Dubbel Vier)
Unifil leden per 31 december

1.196
-6

-12
-15
47
1.210

Gratis verstrekking DV, nabestaande, of buitengewoon lid
Per 1 januari
Afgevoerd op eigen verzoek
Nieuwe toevoegingen
Stand per 31 december
Het totaal van de Dubbel Vier lezers is daarmee gestegen naar 1.275 ezers.
Dat is een stijging met 1,84% in het totale aantal. De groei is mondjes maat
en wordt alleen maar gestimuleerd als we grote activiteiten organiseren.
Leden die geroyeerd worden reageren op geen enkel bericht of verzoek om
met elkaar in gesprek te gaan.
Het bestuur verwacht een matige verdere groei te kunnen inzetten met het oog op
het feit dat het lidmaatschap in de toekomst vereist zal zijn om aan activiteiten
te kunnen deelnemen. In 2017 zijn we met een campagne begonnen om de
ledenlijst verder compleet te maken, en oude gegevens te vervangen voor
nieuwe per lid.

56
-1
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65

Van de 1196 leden wonen er 28 in het buitenland, waarvan veel in België.
Maar we vinden onze leden ook terug in Griekenland, Ierland, USA en Canada.
Van deze leden hebben er 1.066 (1.040) een incasso opdracht afgegeven om
de contributie af te laten schrijven. De andere 150 (160) leden krijgen een
factuur. De niet benoemde leden hadden al uit eigen beweging de contributie
voldaan, of zijn niet bijdrage plichtig.
Ons oudste lid is de Lkol bd H.J. van Sandwijk in Apeldoorn is in februari 2017
91 jaar geworden. Adriaan Leune is pas 88 jaar en staat op plaats 5.
Er zijn 51 lezers en instellingen die de Dubbel Vier van de vereniging gratis
verstrekt krijgen,waarvan 5 nabestaanden van gesneuvelde Unifillers.
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