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Kara Amik/in/o,

Beste Vriend/in,

La jarfino alproksimiĝas kaj., do, multaj aferoj estas renovigendaj, interalie ankau la ... membrokotizoj.

Het jaareinde nadert en dus zijn vele
dingen te hernieuwen, ondermeer ook het ... lidgeld.

Ne nur pro administraj kialoj., sed certe ankau - prefere ec - por plifortikigi nian ĉi jaran starigitan Limburgan
Esperanto-grupon , ni petas vin fari
vian kotiz-renovigon al nia supre menciita PĉK-numeron, kun mencio de via
pagkialo.

Niet alleen om administratieve redenen,
maar zeker ook - hoofdzakelijk zelfs om onze dit-jaar-opgerichte Limburgse
Esperantogroep te versterken, verzoeken
wij u uw lidgeldhernieuwing te doen op
ons bovenvermeld PR.nummer, met vermelding van de reden van uw betaling.

Ci sube vi trovos la diversajn kotizprezojn, el kiuj vi elektu la de vi
ŝatatan.

Hieronder vindt u de diverse lidgelden,
waaruit u de gewenste formule kunt kiezen.

Kun anticipa danko pro via afabla kunlaboro, kore salutas vin, nome de la
Limburga Esperanto-grupo,

Met dank bij voorbaat voor uw vriendelijke medewerking, groet u van harte, namens de Limburgse Esperantogroep,

Eliano Claessens
Sekretariino

Eliane Claessens
Secretaresse

KOTIZOJ.

LIDGELDEN

Bonfaranta Membro kun revuo
Membro kun revuo
Membro sen revuo
Junula membro kun revuo
- 16 - 25 jara JMSR Junula membro sen revuo
KM
Kadeta membro - ĝis 16-jara FM
Familia membro (kunloĝanta
K
Kursano
Amiko kun revuo ESPERANTO PANORAMA
B.M.
M,.
M-SR
JM

400
J00
200
150
100
50
75
100
50

PS. Kompreneble la kotizoj ankaü povas
esti faritaj enmane de unu de niaj
estraranoj.

Steunend lid met maandblad ESPERANTO
n
ïï
Gewoon lid
ï!
zonder
!!
!!
■ Jeugdlid
met
- 16 - 25 jaar n
^Jeugdlig zonder maandblad
Kadet - tot 16 jaar Gezinslid (inwonend)
Kursist
Sympathisant met het raaandblad
ESPERANTO PANORAMA

PS. Vanzelfsprekend kunnen de lidgelden
ook voldaan worden rechtstreeks aan
een van onze bestuursleden.

