Beste lid van ROHDA,
Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei 2017 is besloten om vanaf 2018 over te gaan op het
automatisch incasseren van de contributie.
Tot het einde van dit jaar is het alleen mogelijk om de contributie per overboeking via de bank te betalen.
Vanaf januari 2018 zal hier dus verandering in komen. Om de betaling van de contributiegelden voor u,
maar ook voor ons, te vergemakkelijken kan vanaf januari 2018 de contributie alleen nog worden voldaan
via automatisch incasso. Dit bespaart u en ons tijd, moeite en administratieve kosten. Op deze wijze houden
we de kosten laag. Tevens zal de contributie niet meer maandelijks betaald dienen te worden, maar zal de
contributie per kwartaal worden geïnd.
De hoogte van de contributie bedraagt per kwartaal:
Categorie
1e kwartaal
2e kwartaal
Damens en heren (senioren)
€ 42, € 42, Jeugd A-B-C
€ 39, € 39, Jeugd CMV
€ 36, € 36, Recreanten
€ 42, € 42, Incasseren van de termijnen vindt plaats omstreeks:
26 januari 2018
26 april 2018

3e kwartaal

26 juli 2018

€ 42, € 39, € 36, € 42, -

4e kwartaal
€ 42, € 39, € 36, € 42, -

26 oktober 2018

U ontvangt in januari van elk jaar per e-mail een overzicht wanneer de contributie in dat jaar zal worden
geïncasseerd.
Inschrijfgeld competitie deelname NeVoBo:
Het inschrijfgeld van de NeVoBo (geldt niet voor de recreanten) zal ook middels een automatische incasso
geïnd gaan worden. Deze zal plaatsvinden rond 26 september van elk jaar. Ook hiervoor geldt weer dat u
vooraf van ons een melding krijgt dat wij dit bedrag gaan incasseren en de hoogte van dit bedrag.
De overgang naar deze nieuwe wijze van betalen van de contributie zal in het begin de nodige aandacht
van u en ons vergen. Vandaar dan ook dat wij de volgende afspraken met u willen maken:
Vooruitbetaalde (teveel) contributie per 31-12-2017 zal worden teruggestort op uw rekening;
Bij eventueel te weinig betaalde contributie per 31-12-2017 ontvangt u, zoals u gewend bent van
ons, een aparte afrekening. Een vriendelijk verzoek om deze nog zelf per bank over te maken;
Er vindt geen restitutie plaats bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap.
Denk aan het voortijdig stopzetten van de periodieke overboeking van de contributie! Dit kunnen wij niet
voor u verzorgen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
Bent u het niet eens met het geïncasseerde bedrag, dan kunt u de incasso door de bank laten storneren.
Informeer dan ook de penningmeester met de reden van stornering. Door gebruik te maken van
automatisch incasso stemt u er mee in dat wij de contributie van uw bankrekening afschrijven. Zie hiervoor
het machtigingsformulier.
Wij verzoeken u vriendelijk het machtigingsformulier in te vullen, de rekeninghouder te laten ondertekenen
en het formulier zo spoedig mogelijk doch voor 19 december af te geven bij één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Roy Gerritzen
Penningmeester Volleybalvereniging ROHDA

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Incassant ID

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Volleybalvereniging ROHDA
De Oever 4
6916 DB
Tolkamer

NL30ZZZ401213180000

Ondergetekende,………………………………………………………………..
verleent hierbij tot wederopzegging aan de volleybalvereniging ROHDA te Lobith toestemming om van
haar /zijn onderstaande rekening de verschuldigde contributiebedragen af te schrijven per kwartaal.

Naam lid

…………………………………………………………… < Note: gaan wij samenvoegen
met ledenbestand>

Naam op bankafschrift
rekening eigenaar:
……………………………………………………………
Adres:

……………………………………………………………

Postcode

……………………………………………………………

Woonplaats

……………………………………………………………

IBAN-nummer

……………………………………………………………

E-mailadres

……………………………………………………………

Datum

….. - ….. – 2017

Handtekening

……………………………………………………………

U wordt verzocht dit formulier zo spoedig mogelijk, doch voor 19 december af te geven aan:
Paul ten Berge
De Oever 4
Tolkamer

Secretariaat:

Sjaak Schopman
Hinkeman 18
Tolkamer

Hinkeman 18
6916 LL Tolkamer

Roy Gerritzen
Droogveld 4
Tolkamer

Penningmeester: Droogveld 4
6916 LK Tolkamer
Bankrekening nr. NL07RABO0327954116

Website : www.rohda.net
Email adres: volleybal@rohda.net

Ingeschreven bij
Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland
inschrijfnummer 40121318

