Vlaardingen, 17 januari 2018
Beste leden / ouders van Leonidas-Dovido,
Wij willen u hierbij graag op de hoogte brengen van de nieuwe regels met betrekking tot de contributie in 2018.

Betaling Januari 2018:
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt hebben we de maand januari nog niet geïncasseerd van uw rekening.
In de maand januari wordt niet alleen de Leonidas-Dovido contributie geïnd, maar ook de jaarlijkse KNGUbondscontributie. Wij willen deze contributie pas innen nadat de nieuwe regelgeving met betrekking tot de KNGUbondscontributie is gecommuniceerd naar de leden en ouders.
Eind januari zullen wij de Leonidas-Dovido contributie voor de maanden januari en februari innen.
De KNGU-bondscontributie werd in het verleden geïnd in januari. We hebben dit aangepast en vanaf heden zal
iedere maand een gedeelte van de KNGU-bondscontributie geïnd worden, samen met de Leonidas-Dovido
contributie. Hieronder vindt u de berekening van de bondscontributie die we in 2018 maandelijks zullen innen.
Vastgestelde bedragen KNGU bondscontributie 2018:
Leden tot 16 jaar:
Leden vanaf 16 jaar:

€21,40 (21,40 : 10 = 2,14 per maand)
€26,20 (26,20 : 10 = 2,62 per maand)

Regels met betrekking tot de betalingen:
Helaas komt het veel voor dat de contributie niet betaald wordt. Indien de contributie drie maanden niet betaald
wordt mag er niet meer deelgenomen worden aan de lessen van Leonidas-Dovido. Hiervan wordt u persoonlijk en
per brief op de hoogte gebracht.
Ontvangt u opeens een factuur thuis maar heeft u aangegeven te willen betalen via automatische incasso, dan
kan dit twee oorzaken hebben: de contributie kon niet afgeschreven worden van uw rekening, of de contributie
werd door u teruggeboekt. Dit brengt echter wel extra kosten met zich mee. Voorkom verdere extra kosten door
de factuur direct te betalen.
Uitschrijven bij Leonidas-Dovido:
Dit moet per mail of schriftelijk doorgegeven worden aan de ledenadministratie.
We hanteren een opzegtermijn van 1 kalendermaand vanaf de datum van het verzoek tot uitschrijven.
Voorbeeld 1:
Verzoek tot uitschrijving ontvangen op 1-1-2018, uw lidmaatschap beëindigd per 1-3-2018
Voorbeeld 2:
Verzoek tot uitschrijving ontvangen op 30-1-2018, uw lidmaatschap wordt beëindigd per 1-3-2018

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel turnplezier het komende jaar.

Het Bestuur

Volg Leonidas-Dovido ook via:
IBAN: NL25INGB0000637927

www.leonidas-dovido.nl

