Amersfoort, 31 januari 2020

Onderwerp: Activeer nu je lidmaatschap bij NFN Open & Bloot

Best verenigingslid,
Door de nieuwe organisatiestructuur van NFN Open & Bloot - die sinds 1 januari 2020 van kracht is - kunnen
ook leden van bij NFN aangesloten verenigingen zich verkiesbaar stellen en stemmen voor de Ledenraad.
Verenigingsleden kunnen dus sinds 2020 meedenken met NFN. Goed nieuws, want dat was tot en met
2019 niet mogelijk!
Activeer je lidmaatschap
Omdat Navah een afdracht doet voor de diensten die NFN aan het bestuur levert zijn er geen extra
kosten verbonden aan jouw NFN-lidmaatschap. Je hoeft je lidmaatschap alleen maar te activeren! In deze
brief leggen we uit hoe dat werkt.
Stemmen voor de ledenraad
Je activeert je lidmaatschap eenvoudig via www.nfn.nl/activeren. Hiervoor heb je enkel jouw persoonlijke
gegevens en een pincode nodig. De unieke pincode van Navah is: 2629. Na activatie kun je direct inloggen
in het ledenportaal van NFN; dit biedt jou als lid veel gemak. Je hebt dan alle informatie over je NFNlidmaatschap bij de hand. Stemmen voor de Ledenraad is uitsluitend mogelijk via het
ledenportaal. Activeer je lidmaatschap dus vóór 1 maart zodat je geen belangrijke informatie mist en jouw
stem voor de Ledenraad telt!
Veel gemak voor jou
Na activatie van je lidmaatschap heb je direct toegang tot het ledenportaal. Hier kun je o.a.:
ü Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
ü Stemmen voor de Ledenraad (in maart 2020)
ü Belangrijke documenten downloaden
ü Een overzicht bekijken van je facturen en webwinkelbestellingen
ü Veelgestelde vragen bekijken
ü Online winkelen met ledenkorting
Vragen?
We gaan ervan uit dat de informatie helder is. Als je nog vragen hebt, mag je natuurlijk altijd contact met
ons opnemen. Je bereikt ons per mail via info@nfn.nl. We helpen je graag verder.
We wensen je een fijn (bloot)jaar toe!
Hartelijke groet,
Bestuur Navah
Team NFN Open & Bloot
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