
 
 

LEDENWERVINGSACTIE UNIENFTO 
 

Begin 2015 met een goede daad: 
maak een collega lid van de UNIENFTO! 

 
De leden van de UNIENFTO hebben hun individuele én collectieve belangen uitstekend 
geregeld. Wij vinden dat hun collega’s dit ook verdienen. Maar misschien weten zij nog niet 
waarom de UNIENFTO de beste keuze is voor een vakorganisatie in MBO, HBO of 
voortgezet onderwijs. De UNIENFTO is degelijk en betrouwbaar en de lijnen zijn kort: u 
kunt ons altijd bereiken en u wordt snel geholpen En wie kan aan degenen die (nog) geen lid 
zijn nou het beste vertellen dat de UNIENFTO een prima bond is in het beroepsonderwijs?  
Dat zijn de leden zelf!  

 
Hoofdprijs: reischeque van € 500,-- 

 
Voor elke collega die u lid maakt van de UNIENFTO, gaat er een briefje met uw naam als 
aanbrenger in de bak waaruit uiteindelijk in mei 2015 de gelukkige wordt getrokken die een 
reischeque ontvangt ter waarde van 500 euro! We hebben ook nog een tweede prijs van 250 
euro en een derde prijs van 100 euro. We waarderen uw inspanning zeer en daarom ontvangt 
u daarnaast ook direct een waardebon ter waarde van 20 euro per aangebracht lid, dus naast 
de kans op een van die drie mooie grote prijzen! 
 
Dus: laten we samen de UNIENFTO nog sterker maken! Meer leden betekent meer invloed 
aan de onderhandelingstafels. Sterke bonden zijn ook de komende jaren nog hard nodig om 
uw arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen te behartigen. 
 
Om er zeker van te zijn dat de UNIENFTO kan bijhouden dat u één of meer collega’s hebt 
aangebracht, kunt u op de aanmeldingskaart vooraf uw naam invullen. U kunt altijd extra 
flyers aanvragen via 0345-531931 of info@unienfto.nl. 
 
De speciale ledenwerfactie loopt van 15 januari 2015 t/m 30 april 2015. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw inspanningen en veel succes met uw bijdrage aan onze 
wervingsactie!  
 

Begin 2015 goed: werf een lid voor de UNIENFTO! 
 
 

UNIENFTO: passie voor beroepsonderwijs 
 

Postbus 295    4100 AG  Culemborg     Tel 0345-531931  
     

e-mail: info@unienfto.nl 
 



	  


