Kotizoj 2019
Karaj amikoj,
Jen venas la momento por pensi pagi aŭ renovigi vian kotizon al EBG

Ankoraŭ pli nun ol iam antaŭe, la klubo nepre bezonas ĉies subtenon
do, bonvolu membriĝi aŭ rekotizi senprokraste !
EBG en sia Ĝenerala Asembleo (2018-12-05) decidis iom altigi la kotizojn kiuj restas
ankoraŭ vere malaltaj por tutjara membriĝo. Ni ankaŭ modiﬁs la kotizon por Kursanoj
kiu iĝas aldona kotizo. Do, kursano devas esti membro kaj do, devas unue elekti
inter la MEM kotizoj kaj aldoni la aldonan kotizon +KUR.
APE : En septembro APE elektis novan prezidanton, Jean-Pol SPARENBERG subtenata
de kroma sekretario, Valère DOUMONT kaj la nova estraro decidis vigle agadi por
reaktivigi la funkciadon de APE por revivigi la movadon en Valonio. Interalie aperos
ekde 2019 preskaŭ profesia nova ĉiutrimonata revuo . Ili ankaŭ draste modiﬁs sian
kotiztabelon adaptante sian oferton por la nova revuo kaj enŝovis junulan kotizon.
UEA : Ampleksaj ŝanĝoj ankaŭ aperas en la kotiztabelo de UEA, La kotizoj kostos pli
multe en riĉaj landoj kiel Belgio kaj malpli en la pli malriĉaj.

Ĉiuj ĉeloj kiuj estas modiﬁtaj estas montrataj per ﬂava fono (ankaŭ iuj kodoj).

Mi ankaŭ proﬁtas la okazon por memorigi al vi ke ni havas Fejsbuk-paĝon
« Esperanto Bruselo - Bruxelles - Brussel », ĝin ne forgesu viziti kaj aboni.
Ne hezitu veni meti viajn komentojn kaj proponojn. Fejsbukpaĝo : esperantobruselo .
Ne forgesu averti nin se vi translokiĝas.

Vi trovos nian kalendaron sur nia retejo aŭ musklakante
sur Esperanto Kalendaro
Personoj kiuj pretas fari prelegojn ĉe EBG,
bonvolu konsulti tiun kalendaron, por serĉi liberajn datojn notitaj
kiel "Prelego difinenda" kaj sendu al mi via(j)n propono(j)n. Dankon

Kotizoj 2019
Atentu multaj gravaj ŝanĝoj en la kotiztabelo por EBG, APE kaj UEA
Nro Kodo

Kategorio

!! Gravaj modifoj !!

Kotizo

Rajtoj

ESPERANTISTA BRUSELA GRUPO 2019

11

MEM

Membro de EBG

12

MEM-J

Membro - Junulo (< 26-jara)

13

MEM-P

Membro - Pensiulo, senlaborulo

14

FAK

Familia kunloĝanto

4€

!! Aldona kotizo por kursanoj

+10 € Kurso + materialoj

15
18

+KUR
DVM

Dumviva membro de EBG

!! Gravaj modifoj !!

15 €
Partopreno en la vivon de la Grupo
10 €

375 €

Partopreno en la vivon de la Grupo

Membreco dum la tuta vivo
(25x MEM kotizo)

BELGAJ REGIONAJ ESPERANTO-ASOCIOJ 2019

22

FEL

Membro de la FEL

30 €

Kun abono al Horizontaal" (NL/Eo)

25

A-MEM

Membro plenkreska de APE

25 €

Plenkreskula membreco APE kun nova revuo

26

A-JUN

Membro juna (< 25-jara) de APE

12 €

Junula membreco APE kun nova revuo

27

A-FAM

Familia kunloĝanto de APE

5€

Kunloĝantomembreco de APE

28

A-REV

Nur la nova revuo papera de APE

12 €

Nur la nova revuo ĉiutrimonata

!! Gravaj modifoj !!

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO 2019
Abono al "Esperanto", la monata organo
de UEA
Abono al "Kontakto", la junulara revuo
de UEA

41

SA

Simpla abonanto de "Esperanto"

35 €

42

Kto

Simpla abonanto de "Kontakto"

25 €

43

MB

Membro-Baza UEA

44 €

Membro Baza, kun reta aliro al UEA-servoj:
reta revuo Esperanto, Delegita Reto (reta
jarlibro).

44

MA

Membro-abonanto UEA

74 €

Membro-Abonanto, kun ĉiuj retaj servoj, kiu
aldone ricevas la revuon Esperanto papere.

45

SZ

Membro de Societo Zamenhof

46

DMB

Dumviva Membro-Baza UEA

1320 €

Kiel MB, sed dumvive (30x MB)

47

DMA

Dumviva Membro-Abonanto UEA

2220 €

Kiel MA, sed dumvive. (30x MA)

148 €

Membro de Societo Zamenhof, kiu volas
ﬁnance apogi Universalan Esperanto-Asocion.
(2x MA)

NOTOJ : Pagu al la bankkonto IBAN : BE87 5230 8055 0794, BIC : TRIOBEBB de la Esperantista Brusela Grupo
Por eﬁke subteni nian agadon, estas konsilinde membrigi ankaŭ siajn familianojn, se ili ne kontraŭas Esperanton !
EBG peras kotizojn al APE, FEL aŭ UEA nur por siaj propraj membroj kaj ĝis plej laste la ﬁno de Februaro!
Nepre indiku la celon de via pago per literaj [aŭ, se vi ĝiras elektronike, ciferaj] kodoj, ekz. « MEM+2x FAK » aŭ « 11,
2x14 »
La JARLIBRO de UEA enhavas informojn kaj milojn da adresoj.

