Verzonden: vrijdag 30 november 2007
Onderwerp: GreytNews (1)
De plaatjes in deze GreytNews kunnen helaas niet meer getoond worden.
De links werken echter (meestal) nog wel.








De nieuwe nieuwsbrief
Belangrijk nieuws voor alle donateurs!
Wist u dat .....
Vertel ons uw ervaringen met uw DA !
Kom naar de Kerstwandeling
Zie de maan schijnt door de bomen ....

De nieuwe nieuwsbrief
Dit is 'm dan: de nieuwe nieuwsbrief van onze stichting.
Zoals in de laatste GreytNews is aangekondigd zullen wij u voortaan regelmatig op
deze wijze gaan informeren over het reilen en zeilen van de stichting. Daarbij zullen
we, net als voorheen in de GreytNews, verslag doen van allerlei zaken en wordt er
uiteraard ook plaats ingeruimd voor uw inzendingen. Heeft u kopy voor de nieuwsbrief
of wilt u anderszins reageren op de inhoud, mail ons dan
opnieuwsbrief@greyhoundsrescue.nl
Met veel dank aan Van der Velden Mediaproducties, met name Robert en Jeroen, die
deze nieuwsbrief mogelijk hebben gemaakt!
Wij wensen u heel veel leesplezier!

Belangrijk nieuws voor alle donateurs!
Op dit moment is de donateursadministratie erg bewerkelijk. Iedere maand worden
bestaande donateurs aangeschreven en zonodig herinnerd om te vragen of ze weer
voor een jaar donateur willen worden.
Vanaf 2008 zullen we dat nog slechts één keer doen en wel in januari doordat we met
ingang van 2008 zullen vragen donaties per kalenderjaar te voldoen. Dat is bij andere
stichtingen en verenigingen (lidmaatschap) ook gebruikelijk en scheelt een heleboel
werk. Nadeel is wel dat we met een eenmalige conversie zitten voor de bestaande
donateurs.
Dat gaan we als volgt doen: mensen die gewend waren om hun donatie in het derde
kwartaal van dit jaar te doen zal worden gevraagd dit eenmalig voor een periode t/m
31-12-2008 te doen. Ook de overige adoptanten zal in januari gevraagd worden om
hun donatie te doen voor een periode t/m 31-12-2008. Daarbij zal uiteraard rekening
worden gehouden met het deel van 2008 dat dit jaar al is betaald.
Voortaan zullen nieuwe donateurs hun eerste donatie altijd betalen voor het nog niet
verstreken deel van het kalenderjaar.
Het klinkt allemaal wat ingewikkelder dan het in werkelijkheid is en deze conversie is
ook maar eenmalig.
Heeft u hier vragen over: stel ze aan donateur@greyhoundsrescue.nl

Wist u dat .....
 wij de bijdrage aan de Spaanse shelters voor iedere geadopteerde hond met
ingang van 1 oktober hebben verhoogd naar 150 euro !!








wij op deze wijze de shelters grotendeels "schadeloos" stellen voor de door
hen gemaakte kosten (sterilisatie, bloedtesten, chippen, paspoort e.d.)
wij daarmee met afstand de koploper zijn in het steunen van de Spaanse
shelters
daar per hond een bedrag van meer dan 100 euro bij opgeteld moet worden
voor transport, intake, nazorg, medische kosten e.d.
wij het adoptiegeld per hond niet verhogen, dat blijft 225 euro
wij daarmee de financiële drempel voor adoptie bewust laag houden en ver
onder de "kostprijs" blijven werken
dit mogelijk is door kostenbesparingen binnen de stichting zoals het vervangen
van de gedrukte GreytNews door deze nieuwsbrief

Vertel ons uw ervaringen met uw DA !
Wij proberen om voor al onze adoptanten een landelijk dekkende lijst samen te stellen
van dierenartsen die ervaring hebben met het behandelen van galgo's. Heeft u goede
of juist minder goede ervaringen met uw dierenarts, vertel het
ons:adoptie@greyhoundsrescue.nl

Kom naar de Kerstwandeling
Op zondag 16 december is er de inmiddels traditionele Kerstwandeling op het
Erkemederstrand in Zeewolde. U komt toch ook?
Voor verdere details klik hier.

Zie de maan schijnt door de bomen ....
Het is weer bijna 5 december, vol verwachting klopt ons hart...
Wat staat er bij u bovenaan het verlanglijstje?
Sinterklaas o lieve man
Wil je als het even kan
In plaats van al mijn kado's
In Spanje zorgen voor de galgo's
Natuurlijk laat u uw hond ook meedelen in de feestvreugde tijdens het heerlijk
avondje. Wij wensen u een heel prettig Sinterklaasfeest toe !

