Invoering Automatisch incasso 2021

Zoals in de jaarvergadering van 2020 is besloten gaan we naar de invoering van
een automatisch incasso voor inning van onze lidmaatschapscontributie én voor
de inning van het inschrijven van de dieren. In de toekomst kan er ook het
bekkenmeten bij komen, maar dat is dit jaar nog niet aan de orde.
De overweging om een automatisch incasso in te voeren is dat de
contributiegelden voor onze vereniging het grootste deel van de inkomsten
vormt en dat een goede organisatie van de inning van de contributie daarom
voor ons van groot belang is. Daarnaast zal het ons als bestuur en waarschijnlijk
ook jullie minder administratief werk opleveren en hebben we geen porto- en
herinneringskosten en de vrijgekomen tijd aan andere zinvolle zaken besteden.
Contributienota, nota inschrijving dieren.
Ieder lid ontvangt een contributie nota en, indien van toepassing, een nota voor
het inschrijven van de dieren. Deze zullen we zoveel mogelijk via de mail
versturen. Dit om, zoals boven vermeld, porto kosten en werk te besparen.
Automatisch incasso.
De contributie nota zal eind april worden verstuurd en de incasso zal eind mei
plaatsvinden.
De huidige leden welke bezwaren hebben om een automatisch incasso af te
geven zullen derhalve ook vóór eind mei van het lopende jaar de contributie
dienen over te maken.
Leden welke geen automatisch incasso hebben afgegeven en welke niet voor
eind mei de contributie hebben betaald zullen nog 1 herinnering ontvangen. De
kosten van deze herinnering bedragen € 2,50- . Deze komen bij het contributie
bedrag op.
Als leden het automatische incasso formulier niet getekend retourneren gaan we
ervan uit dat men geen gebruik wil maken van een automatisch incasso.
Voor nieuwe leden die zich aanmelden bij de vereniging geldt dat men alleen
nog lid kan worden als men een automatisch incasso afgeeft.
We vertrouwen erop dat jullie in groten getale het automatisch incasso formulier
willen invullen en deze per mail of per post willen retourneren.
Eenmalig krijgen de leden die het automatisch incassoformulier getekend
retourneren een korting van €5,- op de contributienota.
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