Geacht lid van Scaldis,
Met dit schrijven willen wij als bestuur uitleggen dat de contributie niet meer per maand
overgemaakt dient te worden. De algemene ledenvergadering van 6 maart 2013 heeft hierop
akkoord gegeven.
Volgens het laatste Huishoudelijk Reglement kunt u kiezen voor:
- jaarlijkse contributie vooraf (in de eerste week van januari) òf
- halfjaarlijkse contributie vooraf (in de eerste week van januari èn de eerste week van juli) òf
- betaling per kwartaal door incasso.
Waarom willen we dat?
- Per contributiebetaling (per overschrijving) betaalt Scaldis geld aan de bank. Zo is dat
geregeld bij zakelijke rekeningen. Per maand betalen is dus duur. We willen dat geld aan
duiken besteden.
- Alle contributiebetalingen moeten door de penningmeester geboekt worden. Het is
tijdrovend werk.
- Vooraf betalen zorgt voor een beter zicht op wanbetalers. We kunnen dan eerder in contact
treden met dat lid.
Als u meer wilt weten over onze overwegingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het
bestuur.
Wij vragen u zo spoedig mogelijk:
- Niet meer per maand te betalen maar per jaar te betalen of anders per half jaar óf
- een machtiging incasso af te geven. U kunt hiervoor onderstaande machtiging ingevuld
afgeven aan de penningmeester. Opsturen mag natuurlijk ook.
Formulier contributiebetaling
Naam:
Adres/ Plaats:

__________________________________________
__________________________________________

Ik kies voor de volgende betalingsmogelijkheid voor mijn lidmaatschap van Scaldis:
o Ik ga akkoord met incasso door Scaldis.
o Ik betaal vooraf per jaar en zorg dat het geld tussen 1 en 7 januari van dat jaar op de
rekening NL89 RBRB 0845 2314 05 van Scaldis staat.
o Ik betaal vooraf per half jaar en zorg dat het geld tussen 1 en 7 januari en tussen 1 en 7 juli
van dat jaar op de rekening NL89 RBRB 0845 2314 05 van Scaldis staat.
Op de website van uw eigen bank staat informatie over hoe incasso werkt. Voor het intrekken van de
machtiging kunt u natuurlijk ook bij de penningmeester terecht.
Hierbij geef ik een machtiging aan SOV Scaldis om de contributie per kwartaal af te schrijven van mijn
rekening.

Rekeningnummer (IBAN)
Ten name van
Handtekening

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

