
 
 

 

 

 

 

In dit nummer 

Datums 

vergadering 1 

Onze 

nieuwjaarswensen 2 

Lidmaatschap 2 

Nieuwjaarsreceptie 3 

Dvd 2012 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vorige vergadering: 

24 november 2011 

 38 aanwezigen 

Volgende 

samenkomst: 

Nieuwjaarsreceptie 

voor genodigden, 

leden + hun partner 

vrijdag (!) 

20 januari 2012 

om 19u00 

= een week eerder 

STADHUIS Genk 

Stadsplein 1 

3600 Genk 

 

Datums vergadering 2012 en locatie 

 Vrijdag 20 januari 2012 (afwijkende datum = 1 week eerder) 

= nieuwjaarsreceptie, enkel voor genodigden, leden en partner. Geen 

Nieuwsbrief. Inschrijven verplicht. 

 Vrijdag 24 februari 2012 (zaal 2, 19u00 tot 20u00) 

= speciale afhaaldag indien dvd2012 niet gereed is op 20 januari 2012.  

 Donderdag 22 maart 2012  

 Donderdag 24 mei 2012 (zaal 1 i.p.v. zaal 4)  

 Donderdag 27 september 2012  

 Donderdag 22 november 2012  

 

Op donderdag, telkens van 19u30 tot 22u00.  

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.  

Vlakbij is er ruime parking. 

 
 

 Op 27 maart 2012 wordt de 

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 19 jaar 

 

 

P R O - G E N g e b r u i k e r s g r o e p  L I M B U R G  v z w  

Extra Nieuwsbrief 

20 januari 2012 

 

Jaargang 19, nr. 1/5 

 

 

http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
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 Genk, donderdag 20 januari 2012 

Datum nieuwsbrief Datum nieuwsbrief 

Prettige feestdagen 

Het bestuur van de PRO-GENgebruikersgroep Limburg wenst u prettige feestdagen. 

 
 
Lidmaatschap 2012 

Om de vernieuwing van uw lidmaatschap van onze vereniging vlot te laten verlopen, vragen wij u om de 

betaling van het lidmaatschap 2012 via een bankoverschrijving uit te voeren vóór 20 januari 2012. 

Het bestuur heeft besloten dat deze jaarlijkse bijdrage opnieuw op 10,00 euro kan behouden blijven.  

 

IBAN: BE59 4544 1323 5126 of 454-4132351-26 – BIC: KREDBEBB  

PRO-GEN GG. LIMBURG – Zetel: Emiel Van Dorenlaan 44 – 3600 GENK  

met vermelding van “LIDGELD 2012”  

 

Door een nieuw lidmaatschap 2012 hebt u: 

 recht op het bijwonen van onze vormingsavonden in 2012 

 de mogelijkheid om een nieuwsbrief ad rem te kunnen downloaden 

 recht op een gratis dvd “Genealogie uit Limburg – 2012” indien u in de loop van het werkjaar 

2011 daadwerkelijk hebt meegewerkt aan de inhoud van deze dvd. De dvd moet afgehaald worden 

tijdens één van onze samenkomsten te Genk (stadhuis). In detail zijn de voorwaarden te lezen op 

onze website www.pro-gen.be 

 de mogelijkheid deel te nemen aan andere activiteiten die eventueel aangeboden worden door 

onze vereniging 

 

 

 

 

http://www.pro-gen.be/
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 Genk, donderdag 20 januari 2012 

Datum nieuwsbrief Datum nieuwsbrief 

Nieuwjaarsreceptie 2012 

U bent lid 2012:  

Dat betekent dat u het lidgeld 2012 reeds betaald hebt. 

U bent samen met uw partner uitgenodigd op vrijdag 20 januari 2012 vanaf 19.00 uur op onze 

nieuwjaarsreceptie in de kleine foyer van het stadhuis te Genk (dranken en hapjes zijn gratis).  

Wij verzoeken uw inschrijving per e-mail te bevestigen zodat wij het aantal deelnemers kennen. 

Inschrijven is mogelijk tot 15 januari 2012 bij Luc.Klaps@pro-gen.be 

 

Dvd “Genealogie uit Limburg – 2012” - jaargang 14 

U bent lid 2012:  

Dat betekent dat u het lidgeld 2012 reeds betaald hebt. 

 met een geldige bijdrage aan de dvd 2012  

= 1 dvd gratis af te halen tijdens één van onze samenkomsten in 2012 te Genk (stadhuis)  

= alle extra dvd's aan 12,50 euro, steeds af te halen tijdens één van onze samenkomsten in 2012 te 

Genk (stadhuis), ter plaatse contant te betalen.  

 zonder bijdrage aan de dvd 2012  

= 1 dvd tegen 10,00 euro af te halen tijdens één van onze samenkomsten  in 2012 te Genk 

(stadhuis), ter plaatse contant te betalen.  

= alle extra dvd's aan 12,50 euro, af te halen tijdens één van onze samenkomsten in 2012 te Genk 

(stadhuis), ter plaatse contant te betalen. 

Gelieve dus geen dvd’s per overschrijving te betalen. 

N.B. De inzendingen zijn intussen reeds afgesloten. 

  

 

 

 

mailto:Luc.Klaps@pro-gen.be


 

 
 

        Pagina 4 

 

 Genk, donderdag 20 januari 2012 

Datum nieuwsbrief Datum nieuwsbrief 

 
 

Ivo & Luc 

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw 

http://www.pro-gen.be 
 

Maatschappelijke zetel: 

Emiel Van Dorenlaan 44 

3600 GENK 

België 

 

Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956 

 

E-mail: 

ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)  

bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter) 

jp.neven@pro-gen.be (secretaris) 

luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester) 

jaak.simons@pro-gen.be (lid) 

 

dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd) 

 

 

Bezoek ons op het web 

http://www.pro-gen.be 
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