Hartelijk welkom als lid van onze vereniging!
Met onderstaande gegevens willen wij u informeren over de betaling van de contributie.
Het lidmaatschapsgeld ontvangen wij graag via incasso-machtiging. De incasso-machtiging treft u aan
op het aanmeldingsformulier.
Deze manier van betalen heeft zowel voor u als voor ons veel voordelen. Zo kan er geen
betalingsachterstand oplopen. Bij verandering van groep of leeftijd wordt automatisch het juiste bedrag
ingehouden en er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
Wij vinden het belangrijk voorzichtig om te gaan met de door u gedeelde persoonsgegevens. Deze worden
verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van onze Sportvereniging.
U kunt deze vinden op onze website www.svhoogblokland.nl in de privacy policy (AVG). Om u op de hoogte te
houden van activiteiten en belangrijke informatie ontvangt u indien nodig per e-mail een nieuwsbrief.
De contributies zijn per maand en gelden voor 12 maanden per jaar. Als u het lidmaatschap in de maanden
mei of juni beëindigt, kunt u pas in januari weer lid worden. Dit om te voorkomen dat leden net voor de
vakantie afhaken.
De inschrijfkosten bedragen éénmalig € 10,-. Deze worden bij aanvang van het lidmaatschap via automatische
incasso geïnd.
Een afmeldingsformulier c.q. incasso intrekking is bij de leiding te verkrijgen.
Is dit formulier vóór de 10e van maand ingeleverd, dan stopt de incasso de eerstvolgende maand. Wordt het na
de 10e ingeleverd dan zal de contributie nog 1 maand doorlopen.
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben ingelicht. Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar:
Diane de Blaauw (ledenadministratie): info@svhoogblokland.nl
Wij verzoeken u vriendelijk het bijgaande aanmeldingsformulier/machtiging automatische incasso, na invulling,
zo spoedig mogelijk bij de leiding in te leveren.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur S.V.H.B.
P.S.
Onze vereniging is afhankelijk van vrijwilligers, naast bestuurswerkzaamheden organiseren wij activiteiten.
Heeft u/heb jij ideeën/wilt u/wil jij de handen uit de mouwen steken? Laat het ons weten!

