Wijziging lidmaatschap van het Nederlandse Rode Kruis
Geachte heer/mevrouw,
Via deze brief wil ik u graag informeren over een wijziging in de voorwaarden voor het lidmaatschap van het
Nederlandse Rode Kruis. Zoals u weet is het Nederlandse Rode Kruis een vereniging met als doel het helpen
van mensen in nood. De vrijwilligers vormen de basis van onze hulpverlening. Zij kunnen hun werk doen dankzij
een grote groep zeer gewaardeerde leden en donateurs die het Rode Kruis financieel steunen.
Wat is er veranderd?
In de nieuwe statuten van het Rode Kruis die door de ledenraad zijn vastgesteld, wordt van de leden een
actieve betrokkenheid verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Deze leden, die actief zijn
als vrijwilliger, hebben stemrecht voor de ledenraad.
Wat betekent dit voor u?
U steunt al jarenlang het werk van het Rode Kruis via een of meerdere jaarlijkse financiële bijdragen. Hiervoor
ben ik u heel erg dankbaar. Als gevolg van de gewijzigde statuten bent u vanaf 30 november 2021 donateur in
plaats van lid. Vanaf die datum vervalt uw stemrecht voor de ledenraad. Verder verandert er voor u niets.
Wilt u uw stemrecht voor het Rode Kruis graag behouden? Dan kunt u zich voor 30 november 2021 aanmelden
als vrijwilliger door een mail te sturen naar vrijwilligersloket@rodekruis.nl. Bent u op dit moment actief als
vrijwilliger bij het Rode Kruis, dan hoeft u niets te doen.
Heeft u vragen over uw donateurschap of wilt u bezwaar maken tegen de omzetting van uw lidmaatschap in
donateurschap? Stuur dan binnen een maand na ontvangst van deze brief een mail naar
donateurs@rodekruis.nl.
Als Rode Kruis zijn we nergens zonder de inzet van onze vrijwilligers en de steun van onze donateurs. Ik wil u
nogmaals hartelijk danken voor uw trouwe financiële steun voor het werk van het Rode Kruis. We hopen dat u
nog lang bij ons werk betrokken zult blijven.
Met vriendelijke groeten,
Marieke van Schaik
Algemeen Directeur

