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Македонско друштво; „ИЗВОР“ Муртен
Предмет Изградба на Бунарот

Dezember 13, 2009

Почитувани Дами и Господа
По одржаниот соостанок на 13. 12. 2009 во Аарберг Рес. Ловен на Друштвото Извор од
Муртен Швајцарија и по изложената желба да се изгради поново бунарот на селската црква
во с.Калугерица по иницијатива на раководството од Извор се јавија повеке заинтересирани
да донират и поголеми суми на парични средства за оваа намена:
Донацијата ке се собира на сметката од друштвото со намема за изградба на бунарот:
-За изведба на работата ке се погрижи раководството со најголема грижа и совест
-За сите изведби и работа околу изведбата ке бидат јасно известени заинтерисираните
- Финансиски извештај со детална слика и приказ на работа
По сета дискусија со информаците од годишното сообрание и овој документ ви
прилагаме и уплатница каде можете да ја уплатите вашата сума што ја најавивте на
состанокот со намена (изградба на бунарот).
Уплатата може да биде заедно со членарината за 2010 на иста уплатница каде ке
пресметата на пример 100 Фр.членарина + 200 или 500 за бунарот заедно на пример се 600
или 700 каде заштедуваме порто трошкови од секоја уплата по 1.50 Фр. и наведете
членарина + за бунарот. Писмото го доставуваме до сите членови, уплата за донацијата нека
извршат само оние што сакат да донират мислам што се пријавија на состанокот дека ке
донират.(Оние што не сакат да уплатат членарина како и досега можат само да дадат за
бунарот со намена на уплатницата за изградба на бунарот и тоа се прифака ваша желба и
понатаму дека не сакате да бидете дел од Калугеричкото семејство а сакате да помогнете да
се изгради пропаднатиот бунар).
Напомена: Уплатата за Членарина и понатаму е 100 Фр. Непроменета.
За инфо сврти : Добре 078 79 79 399 или E-Mail: dobre@swissangela.ch
Однапред ви благодариме за вашето поверение и солидарност
Веб адресата на друштвото Извор каде има слики, кој има уплатено досега и колку и други важни
информации кои можете да ги видите во секое време и од секаде на светот е .
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