Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...
Kedves Tagtársak!
Arra kérünk mindenkit, hogy szíveskedjen tagdíját haladéktalanul rendezni!
A tagdíj az a forma, amivel a Tag kifejezi, hogy valóban az Egyesület tagja kíván lenni, egyúttal az
Egyesület működőképességének is bizonyítéka.
Az Alapszabály szerint a befizetési határidő tárgyév március 31-e. A befizetési kötelezettségnek
eddig mindössze 6 tagtársunk tett eleget!
A Tiszteletbeli tagokra vonatkozó törvényi változásról szinén többszöri értesítést adtunk. Miután a
szavazati jogot csak Rendes tagok gyakorolhatják, a tagdíjfizetés viszont a Tiszteletbeli tagok
számára is kötelező, azt javasoljuk, hogy az érintettek változtassák meg tagi státuszukat. Erre
vonatkozóan egyéni nyilatkozatot kérük, hogy az adminisztrációs felületen megváltoztathassuk a
tagi státuszt: Nyilatkozat
Egyben garantáljuk, hogy a tagi egyenlőség elve alapján MINDEN TAGTÁRSUNKNAK közösen
(mindenki mindenkinek) megadjuk a legnagyobb tiszteletet, hogy minden tag megtiszteltetésnek
érezhesse a Magyar Kukorica Klub Egyesület tagjának lenni!
Bankszámla szám: 10102952-57437000-01000001
A beérkezett tadgíjakról számviteli bizonylatot az átutalás (befizetés) után postai úton küldünk!

Ehhez szükség van arra, hogy mindenki ellenőrizze és rendezze tagsági adatait!
A tagsággal kapcsolatos ügyeket az Adataim oldalon intézheted!
Ezen belül:
Adataim a lakcím, elérhetőségek és egyéb személyes adatok bejegyzésére, kezelésére szolgál
Tagsága tagsági viszonnyal kapcsolatos bejegyzések tehetők (pl.: számlázási cím, végzettség,
tevékenységek, vállalások)
Eseményeim arra szolgál hogy közöljük azokat az eseményeket, amelyeket érdekesnek tartunk
mások számára is, meg akarjuk hívni a tagságot/szélesebb közönséget, stb. Az esemény dátuma
megjelenik a Nyitólap naptárában. Az eseményhez tájékotatót, dokumentumokat lehet hozzáfűzni.
Bejegyzéseim belső információs felület a tagság részére. Itt olvashatod mások gondolatait,
ötleteit, véleményét, stb., és itt közölheted azokat a dolgaidat (javasatok, vélemények, ötletek,
stb.) amről úgy gondolod, hogy a tagságra tartozik, egyelőre nem kívánod a szélesebb
nyilvánosságot.
A Hírlevelet szerkesztette: dr. Szieberth Dénes

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes
A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

