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1. Welkom nieuwe leden 
Als eerste een warm welkom voor de nieuwe leden en belangstellenden. 

De flyeractie is een groot succes geweest. Nog altijd melden zich bijna dagelijks buurtbewoners aan 
als lid of belangstellende. Leden zijn belangrijk voor het draagvlak van de vereniging. Daarnaast 
hebben we de inkomsten uit de contributie nodig om alle kosten te dekken. 

Als bestuur stellen we het op prijs als u ons helpt met de ledenwerving. Dat kan door met 
buurtgenoten over VBEL en de energietransitie te praten. 

2. Lid worden 
Buurtbewoners die zich hebben aangemeld als belangstellende, kunnen alsnog lid worden. De beste 
manier is om dit via het contactformulier aan te geven op de website. Uw steun is meer dan welkom! 

3. Doorgeven wijzigingen 
U kunt zelf wijzigingen in uw gegevens doorvoeren op de website. Via inloggen/profiel kunt u de 
gegevens inzien en aanpassen. Alleen de gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd. Om alsnog lid te 
worden, is het makkelijker om het contactformulier te gebruiken. Als u uw mailadres wijzigt, is het 
verstandig om dit via het contactformulier te laten weten om te voorkomen dat we de 
nieuwsbrieven naar uw oude mailadres blijven sturen. 

4. Ledengedeelte website 
Op de website is en deel ingericht dat alleen voor leden, en dus niet voor belangstellenden, 
toegankelijk is.  Binnenkort plaatsen we hier de eerste informatie over de Energietransitie 
onderhandelingsvorderingen met de wethouder R. Paalvast. Het verlenen van toegang, gebeurt 
met de hand. Mocht hier iets fout zijn gegaan, kunt u dit via het contactformulier melden. We zullen 
het dan herstellen. 

5. Mailprogramma en  enquêtes 
De afgelopen weken hebben we het programma Mailchimp in gebruik genomen om de 
nieuwsbrieven te versturen. Vanwege uw aanmelding, bent u automatisch aan de verzendlijst 
toegevoegd. Afmelden kan via de link onderaan elke nieuwsbrief. Het is niet mogelijk u zelf aan te 
melden. Dan kan alleen via het contactformulier. 

Vanuit het bestuur willen we u graag beter leren kennen. Dat gaan we op verschillende manieren 
doen. Ook hierbij gaat Mailchimp ons helpen. Met Mailchimp kunnen we ook enquêtes maken. 

6. Contactgegevens 
Voor alle vragen over de vereniging, kunt u een mail sturen naar info@vbel.org  

Op de VBEL-website (www.vbel.org ) staan de telefoonnummers van de bestuursleden op de pagina 
Over Ons. 

http://www.vbel.org/
mailto:info@vbel.org
http://www.vbel.org/
https://www.vbel.org/over-ons/
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