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Nieuwsbrief, 3 juli 2018

Nieuwe Leden
Sinds de lancering van de vereniging
hebben zich al drie nieuwe leden
aangemeld: Artige , The Art Group en
Paperclip Cards. Bij oprichting waren al
lid: Animal Greetings, Hallmark,
PostNL, Primera en RDC.
Het bestuur is in gesprek met
meerdere partijen over het
lidmaatschap van de vereniging. Meer
informatie hierover is verkrijgbaar via
bureau@wenskaartnederland.nl.

Page 1 of 3

Bestuurszaken
Het bestuur is 14 juni jl. bijeen geweest. Gert van Doorn (Primera) is
voorzitter en Jan Willem Koch (Hallmark) penningmeester.
Verder zijn de taken als volgt verdeeld:
a. Promotie (Jan Willem Koch en Stephan van den Eijnden)
b. Marktontwikkeling en inspiratie (Jos Boot en Gert Koudijs)
c. Werving en communicatie bestaande en nieuwe leden
(Roland van Boekel en Gert Koudijs)
d. Lobby, organisatie en Financiën (Jan Willem Koch en Gert van Doorn)

Follow-up
brainstorm-sessie
Het bestuur kijkt terug op een
zeer geslaagde brainstormsessie.
Lees hier het verslag van die
bijeenkomst. Na die bijeenkomst
heeft een projectgroep het een
en ander verder uitgewerkt.
Het bestuur streeft er naar een
eerste consumentencampagne te
beginnen rondom de start van de
kerstzegelverkoop.
Met PostNL wordt overlegd of en
hoe daarbij een voorkeurspositie
kan worden gegeven voor bij de
verenging aangesloten
winkelketens.

Praktische zaken
De Stichting Wenskaart
Nederland wordt binnenkort
opgeheven. De rechten en het
vermogen van de Stichtging
gaan over naar de vereniging. De
Stichting was onder meer
rechtenhouder van de slogan
‘Dat is toch een kaart waard’.
Het bestuur heeft het
Retailkantoor ingeschakeld ter
ondersteuning bij de
verenigingsactiteiten. Daartoe
wordt een overeenkomst met dit
kantoor gesloten. De volgende
bestuurs-vergadering staat
gepland voor 22 augustus a.s..
Vragen en opmerkingen kunt u
kwijt via
bureau@wenskaartnederland.nl

Lees verder
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Vereniging Wenskaart Nederland
Overgoo 15 | 2266 JZ Leidschendam
Postbus 262 | 2260 AG Leidschendam
T. 070-301 27 91
F. 070-327 65 37
E. info@wenskaartnederland.nl
Afmelden.
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