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Samen jarig
Toevallig was ik bij mijn tweede 
kindje precies op de verjaardag 
van de eerste uitgerekend. Hij 
werd uiteindelijk drie dagen eerder 
geboren. Mijn dochter heeft exact 
één verjaardag kunnen genieten van 
alle aandacht voor zichzelf. Sinds 
de geboorte van haar broer vieren 
we hun verjaardagen altijd samen. 
Met een Sinterklaasachtige berg 
cadeautjes, want geen van beiden 
moest het idee hebben tekort te komen. 
Intussen kwamen er maar één keer per jaar opa’s en oma’s met cadeautjes 
op bezoek, was er maar één keer per jaar een verjaardagmaaltijd en hingen 
er maar één keer per jaar slingers. Maar nu, dertig jaar later, vieren ze 
hun verjaardag nog steeds samen. Bij ons thuis, in plaats van in hun eigen 
huis. En met dezelfde berg cadeautjes. Inmiddels samen met partners, dat 
weer wel. Die gezamenlijke verjaardag was precies een dag nadat de NVO 
op 23 september - met het jubileumcongres The Next Generation en een 
Chapeaudiner - haar zestigste verjaardag vierde. 
Als NVO gaan we nog even door met samen jarig zijn. Verrassend veel 
collega-organisaties en partners in het veld blijken dit jaar ook een jubileum te 
vieren. We zochten elkaar op en dat gaat de komende maanden nog tot mooie 
dubbelinterviews en dubbelvlogjes leiden. Ook onze NVO-verjaardag leidt zo 
tot samendoen en samenvieren. Hoe mooi zou het zijn als we, mede daardoor, 
over tien jaar terug kunnen kijken op verdiepte samenwerking? En we onze 
volgende verjaardag als vanzelfsprekend samen vieren. 

Marlies Post, directeur NVO
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Wijziging contributiecategorie & 
opzegging NVO-lidmaatschap 2023
Wijzigen lidmaatschap

Wilt u voor een volgend kalenderjaar in aanmerking komen voor een andere 
contributiecategorie? Stuur uw verzoek inclusief de benodigde bewijsstukken 
vóór 1 november aan ledenadministratie@nvo.nl. Meer informatie over het 
lidmaatschap en contributie: www.nvo.nl/lidmaatschap/contributie.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd vóór 1 november. 
Opzeggingen moeten voor deze datum schriftelijk worden doorgegeven bij de 
ledenadministratie via ledenadministratie@nvo.nl of via MijnNVO.

 

 Opzeggingen en wijzigingen doorgegeven ná 1 november, worden pas per 
2024 doorgevoerd!
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