BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

(november 2016)

Beste deelnemers van de Sportclub, ouders en verzorgers van deelnemers,
Het einde van het lopende jaar nadert en een nieuw jaar dient zich aan. In verband hiermee
brengen wij traditiegetrouw een aantal punten onder uw/jullie aandacht.


Bijdrage
Sinds enige jaren passen wij de financiële bijdragen van de deelnemers aan de door ons
georganiseerde activiteiten jaarlijks aan conform de consumentenprijsindex en tevens om,
daar waar gerechtvaardigd en helaas noodzakelijk, te voorzien in de teruglopende inkomsten
(gemeentelijke subsidies) en stijgende kosten (huur zwembad en stro/voer manege). Met
ingang van 1 januari 2017 zijn deze derhalve vastgesteld zoals hieronder vermeld.
Sport/categorie



Jaarbijdrage

Kwartaaltermijn

Zwemmen

€ 252,00

€ 63,00

Paardrijden
A) Ruiters met een beperking
½ uur
¾ uur
1 uur

€ 440,00
€ 550,00
€ 650,00

€ 110,00
€ 137,50
€ 162,50

B) Overige ruiters

€ 700,00

€ 175,00

Enkele opmerkingen
1. Deze nieuwe tarieven gelden met ingang van 1 januari 2017.
2. Bovengenoemde tarieven zijn jaarbijdragen die in 4 termijnen kunnen worden betaald; er
wordt geen korting verleend indien bijvoorbeeld in de zomer slechts gedeeltelijk lessen
kunnen worden gevolgd.
3. Een korting is bespreekbaar voor deelnemers die voor langere tijd zijn uitgeschakeld
vanwege langdurige ziekte, revalidatie, etc. Dit dient schriftelijk bij het Bestuur te
worden aangevraagd.
4. Ruiters met een beperking voor wie de bijdrage financiële problemen oplevert, worden
verzocht schriftelijk contact op te nemen met het Bestuur.



Opzegtermijn
Geldige OPZEGGINGEN kunnen uitsluitend SCHRIFTELIJK of per E-MAIL vóór
1 DECEMBER worden gedaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ook tijdens het
kalenderjaar worden opgezegd met dien verstande dat dit dan ten minste ÉÉN MAAND
vóór aanvang van het nieuwe KWARTAAL dient te geschieden. Mondelinge opzeggingen
worden NIET gehonoreerd.

Na al deze zakelijke mededelingen rest ons slechts u/jullie ook voor 2017 weer veel sportplezier
en een vreugdevol en sportief jaar toe te wensen. Instructeurs, Vrijwilligers en Bestuur staan
klaar om het u/jullie zoveel mogelijk naar de zin te maken.

J. C. Kingma
Penningmeester

