
 

Beste lid, 

Steun ons met uw jaarlijks lidmaatschap. 

ECIW-Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk die volledig uit vrijwilligers bestaat. Dankzij uw 
lidmaatschap kunnen wij als platform blijven functioneren. Al onze lezingen, de website, aankoop van 
boeken en andere activiteiten brengen kosten met zich mee. Wij stellen het dan ook zeer op prijs dat u ons 
via dit lidmaatschap wil blijven ondersteunen. 

Voor een jaarlijks lidmaatschap van minimum €30 krijgt u automatisch vier maal per jaar het Mic Magazine 
thuis toegestuurd. Hierin kan je onder andere leuke teksten van leraren, ervaringen van studenten en alle 
activiteiten terugvinden van ECIW-Vlaanderen en MIC Nederland.  

Het lidmaatschap bedraagt minimum 30€. Het staat iedereen vrij om dit bedrag met een gift te verhogen. 
Jaarlijks zal in het Mic Magazine van november een nieuwe betalingsopdracht worden aangeboden om uw 
lidmaatschap te verlengen. 

Indien u ons ook in 2022 wilt blijven steunen gelieve dan vóór 1 januari 2022 minimum 30€ lidgeld over te 
maken op onze bankrekening. 

Wij danken U van harte voor uw waardevolle ondersteuning. 

Liefdevolle groeten 

Namens alle medewerkers van ECIW-Vlaanderen   
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ECIW-Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk die volledig uit vrijwilligers bestaat. Dankzij 
uw lidmaatschap kunnen wij als platform blijven functioneren om lezingen en andere activiteiten te 
organiseren en blijven we in staat om heel praktisch gezien ‘onze rekeningen te betalen’.

Vanaf het bedrag van € 30 per kalenderjaar ben je steunend lid en krijg je 4 x het Nederlandse MIC 
Magazine in je brievenbus. Het is een kwaliteitsvol kwartaalblad boordevol beschouwingen, interviews 
en persoonlijke verhalen over Een Cursus in Wonderen. Je vindt daarin eveneens de aankondigingen 
van onze lezingen. Het staat iedereen natuurlijk vrij om het jaarlijks lidgeld met een gift te verhogen.

Het lidmaatschap van alle voormalige donateurs van MIC Nederland wordt vanaf januari 2018 
automatisch overgedragen op ECIW-Vlaanderen. We zijn MIC dankbaar voor deze liefdevolle en 
collegiale bijdrage aan onze vereniging. Het staat uiteraard iedereen vrij om nog steeds te doneren aan 
MIC Nederland, maar dit leidt niet meer tot het ontvangen van de MIC Magazines vanuit Nederland.

Als je ons wilt steunen en het MIC Magazine blijven ontvangen, dan vragen we je om via het 
onderstaande overschrijvingsformulier je bijdrage vóór 15 januari 2018 te storten op onze rekening. Het 
is ook mogelijk het lidgeld in contanten te betalen op onze lezingen.

Wij danken u van harte voor de waardevolle ondersteuning!

Namens alle medewerkers van ECIW-Vlaanderen
Reine Van Dyck

De Voorzitter

ECIW-VLAANDEREN vzw
Oud Geleg 6 – 2960 Brecht

Tel: 03.6633959
eciw-vlaanderen@proximus.be

www.eencursusinwonderen-vlaanderen.be
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