
1 

 

 

 

 

 

 

 

         Mölledarp, mei 2018 

 

 

 

Geacht lid van Carnavalsvereniging De Mölledraejers, 

 

Hierbij nodigen we u uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op 

maandag 4 juni om 20.00 uur in dorpsaccommodatie De Horst. De agenda voor deze 

vergadering vindt u op onze website (www.demolledraejers.nl) en Facebookpagina. 

 

Tevens willen we u hierbij op de hoogte stellen van een aantal wijzigingen m.b.t. het 

lidmaatschap van onze vereniging en de kaartverkoop voor onze activiteiten, die we dit 

jaar doorvoeren.  

Tot en met vorig jaar kwamen onze leden tussen Kerst en Oud en Nieuw bij u aan de 

deur om het geld voor het lidmaatschap te incasseren en entreekaarten te verkopen. 

Aangezien dit voor iedereen toch een drukke periode is, hebben we gemeend onze 

werkende leden hiermee niet meer te belasten.   

 

Daarom gaan we met ingang van komend carnavalsjaar over tot het automatisch 

incasseren van het lidmaatschapsgeld. Tevens hebben we, n.a.v. de uitstekende 

ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan, besloten de kaartverkoop voor 

de pronkzittingen en balavonden alleen nog via onze website te laten verlopen. 

 

Daarnaast hebben we besloten om de minimumleeftijd voor toegang tot onze balavonden 

op 16 jaar te stellen. 

 

De kosten van het lidmaatschap verhogen we naar € 10,=. Maar, tegenover deze 

prijsstijging staan wel een aantal voordelen. Zo krijgt u een korting van € 5,= op uw 

kaart voor de pronkzitting(en) en verbroederingsbalavond(en). Daarnaast betaalt u als 

lid bij de koop van een kaart geen administratiekosten. Uw voordeel kan daarmee 

oplopen tot meer dan € 20,=! 

 

Wilt u niet meer naar de pronkzitting(en) of verbroederingsbalavond(en) en vindt u het 

lidmaatschap te duur, maar wilt u de vereniging wel ondersteunen? Dan kunt u voor een 

bedrag van € 5,= donateur van onze vereniging worden.  

 

Om lid te blijven of donateur te worden, vragen wij u naar onze website 

(www.demolledraejers.nl) te gaan en daar eerst op de knop ‘contact’ te klikken en 

daarna op de knop ‘aanmelding nieuw lid´. Op deze pagina kunt u de benodigde 

gegevens invullen. 

Lukt het niet digitaal, neem dan contact met ons op en dan komen we bij u langs om het 

te regelen! 

 

Tot slot…met ingang van 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) in werking. Daaraan moeten wij ook voldoen. Dit betekent, heel in het kort, dat 

wij goed en zorgvuldig met uw gegevens moeten omgaan. Natuurlijk deden we dat al. 

Hoe wij uw gegevens beschermen kunt u binnenkort op onze website lezen. 

 

Graag tot ziens op 4 juni tijdens onze Algemene Ledenvergadering! 

 

Het bestuur van Carnavalsvereniging De Mölledraejers. 
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Prijzen Carnavalsvereniging De Mölledraejers 2018 
 

 

Lidmaatschap € 10,= 

Donateurschap €  5,= 

 

 

Prijzen entreekaarten 

 

Pronkzitting  € 12,50 

Pronkzitting voor leden €  7,50 

  

Verbroederingsbal € 12,50 

Verbroederingsbal voor leden €  7,50 

  

Verbroederingsbal ‘Ut geet wieter’ € 12,50 

Verbroederingsbal ‘Ut geet wieter’ voor leden €  7,50 

 

 

Ieder lid krijgt een uniek lidmaatschapsnummer waarmee, via onze website, een kaart 

voor de verschillende evenementen kan worden gekocht. 

 

Vanaf 11 november tot en met 31 december is het alleen voor leden mogelijk om een 

kaart voor onze evenementen te kopen. (per evenement, 1 kaart per lid) 

 

Na 31 december is de kaartverkoop vrij en kan iedereen kaarten voor onze evenementen 

kopen. 

 

Niet-leden betalen € 1,= administratiekosten per kaartje. 


