Gymnastiekvereniging TURNOSS te Oss

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Bij besluit van de algemene ledenvergadering 2020 is per 01-02-2020 de contributie vastgesteld

CONTRIBUTIE BETALING

volgens onderstaand tabel

De contributie voor Gymnast.ver. TURNOSS wordt geheven middels
Lessoort
Kleutergym
Turnen / recreant
Turnen / selectie 1)
Trampoline / recreant
Trampoline / selectie 2)
Acro-gym recreant 1,5 uur
Acro-gym selectie 3)
Ouder en kindgym
Meerprijs volgend lesuur
1) Turnen (j/m)
2) Trampoline
3) Acro-gym

jaar
euro

kwartaal
euro
152,00
38,00
152,00
38,00

v.a. 152,00 v.a. 38,00

152,00

38,00

v.a. 152,00 v.a. 38,00

186,00

46,50

v.a. 152,00 v.a. 38,00

135,00

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als de rekeninghouder daar zelf
toestemming voor geeft. Vul aan de ommezijde van dit formulier de gegevens van de
REKENINGHOUDER in en plaats uw handtekening.

33,75

68,00
68,00

17,00
17,00

68,00

17,00

Overige kosten

Inschrijfgeld
NOTA
Bijdrage Turnpak (Sel.)
Bijdrage Trainingspak (Sel.)

AUTOMATISCHE INCASSO (per kwartaal).
Hieronder vindt u een omschrijving van de incasso regeling waarvoor wij
een overeenkomst hebben gesloten met de bankinstellingen.
Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of de ouders/verzorgers
de jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoering van de regeling.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank
opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

INTREKKEN MACHTIGING:
Bij het afmelden als lid stopt de machtiging automatisch.

17,50
17,50

2,50
1,25
4,38
4,38

CONTRIBUTIE REGLEMENT
- De lidmaatschap-perioden zijn: september - januari en februari - juni
- De contributie wordt geheven over max. 10 maanden. Over de maanden juli / augustus is
geen contributie heffing. Lessen in die periode zijn 'extra';
- In de vakantie-perioden van het basisonderwijs worden geen lessen gegeven;
- De contributie wordt in principe door automatische incasso geïnd;
- Inning van de automatische incasso vindt plaats vanaf de '27e' van de maand
(4x per jaar in september, november, februari en april)
- De contributie dient vooraf betaald te worden in bovengenoemde perioden;
- Bij betaling d.m.v. een nota wordt administratiekosten berekend;
- De lessen zijn incl. Ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
(geen ziektekosten) volgens de normen van de KNGU-verzekering;
- Afmelden als lid kan alleen SCHRIFTELIJK en bij aanvang nieuw seizoen (juli)
en nieuw kalender jaar (januari)
- Afmelden moet via 1) ledenadministratie (ledenadministratie@turnoss.nl)
2) www.turnoss.nl

Automatisch contributie laten afschrijven is gemakkelijk:
- u vergeet nooit de contributie te betalen;
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- u kunt zonder opgaaf van redenen het afgeschreven bedrag laten terugboeken;
- het bespaart u kosten;
Ook voor de vereniging is automatische incasso gemakkelijk:
- het bespaart ons veel werk van vrijwilligers waar altijd een tekort aan is;
- alle contributie wordt op tijd betaald, dus geen extra onkosten voor het maken en
verwerken van herinneringen.

Reden voor ons om medewerking te vragen bij deze wijze van contributie inning.
HET BESTUUR REKENT OP UW MEDEWERKING.

