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Beste mozaïekliefhebber, italofiel, geïnteresseerde,  
 
Met enige fierheid stellen wij u PRO MOSAICO INTERNATIONAL vzw voor. 
 
Onze organisatie heeft tot doel de traditionele mozaïek te promoten, te verspreiden en te beschermen 
vooreerst binnen de Benelux en op termijn hopen wij een ruimer gebied te bestrijken.  
 
Dit zal gebeuren middels lezingen, tentoonstellingen, workshops, studiereizen, het inwinnen en doorgeven 
van info, het aanleggen van een databank met de beschikbare opleidingen, het contacteren van 
mozaïekinstituten e.d. 
 
Maar daar zijn centen voor nodig en omdat onze organisatie recht voor de raap is, komen wij onmiddellijk 
ter zake: wij hebben leden nodig, veel leden. Zo kunnen wij onze stem beter laten horen bij de betrokken 
instanties met wie wij willen samenwerken. 
 
Uw lidmaatschap is voor ons ontegensprekelijk een eerste belangrijke stap, om op die manier onze                
Pro Mosaico International armslag te geven. 
 
Er zijn drie mogelijkheden tot lidmaatschap: 
 
als Lid betaalt u 10 €: 
daarvoor krijgt u per kwartaal een e-mail met variabele artikels over mozaïek, gratis toegang tot de 
geprogrammeerde lezingen (tenzij anders vermeld, bv. lezingen om externe mozaïekprojecten te steunen), 
jaarvergadering met receptie 
 
als Steunend Lid betaalt u 50 €: 
daarvoor krijgt u hetzelfde als een gewoon lid + een mozaïekgeschenk t.w.v. 15 € (bv. jaarcatalogus 
Spilimbergo) 
 
als Erelid betaalt u 100 €: 
daarvoor krijgt u hetzelfde als een gewoon lid + een mozaïekgeschenk t.w.v. 30 € (bv. het technisch 
mozaïekboek van Spilimbergo) 
 
Lidkaarten zijn te bekomen via de leden van de bestuursraad of worden verstuurd na storting op          
rekening nr. 860-1171500-13 met de vermelding van naam, adres en e-mail (om u op de hoogte te 
houden). 
 
Wij hopen te mogen verwelkomen in onze mozaïekwereld en danken u bij voorbaat voor uw milde steun. 
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