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C.S.C. ’45
HEERENVEEN
Opgericht 1 juli 1945
Burg. Falkenaweg 130
8442 LK Heerenveen
secretariaat@csc45.nl
www.csc45.nl
IBAN NL21 RABO 0326 4179 66

Aan de nieuwe leden,
Hartelijk welkom bij onze vereniging C.S.C. ’45 Heerenveen. Wij hopen dat u of uw kinderen op een sportieve en plezierige manier
de lessen zult/zullen volgen.
Overzicht maandcontributie: (door de Algemene Ledenvergadering op 15-03-2017 vastgesteld)






ste

1 lesuur voor alle leden
de
2 lesuur
de
3 lesuur en meer
Inschrijfkosten
Gezinskorting

: € 17,00
: € 12,50
: € 9,50
: € 6,00 (eenmalig)
de
: elk 4 en volgende gezinslid is gratis

Contributiebetaling
Voor de betaling is het verstrekken van een incassomachtiging verplicht. U wordt daarom verzocht het bijgaande aanmeldformulier
en de machtigingskaart volledig in te vullen en te retourneren. U mag deze afgeven op de eerstvolgende training of mailen naar
ste
ledenadministratie@csc45.nl. De incasso van de contributie geschiedt achteraf op de 25 van de maand. De verschuldigde KNGU
bondscontributie wordt per kwartaal geïncasseerd in de maanden februari, mei, augustus en november.
Overige kosten
Bij aanmelding wordt eenmalig € 6,00 inschrijfkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt met de eerste contributie
geïncasseerd. Indien van toepassing zullen verschuldigde wedstrijdkosten, wedstrijdpassen, kosten turnkleding ed. als eenmalige
kosten worden geïncasseerd.
Om te voorkomen dat de geïncasseerde bedragen (automatisch) gestorneerd worden, dient u ervoor te zorgen dat het door u
opgegeven bankrekeningnummer, op het moment van afschrijving, voldoende saldo bevat.
Turnkleding
Bij deelname aan officiële wedstrijden vragen wij de leden voorgeschreven clubkleding te dragen. Bij deelname aan
groepswedstrijden is het dragen van uniforme turnkleding verplicht gesteld door de KNGU. Nadere informatie over clubkleding
kunt u vinden op de website, verkrijgen bij de desbetreffende trainer of bij de kledingcommissie.
Algemene informatie

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie en kan per 31 december of 30
juni, met één maand opzegtermijn in acht genomen (vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 2006).

Wijzigingen in persoonlijke gegevens, IBAN of lesonderdelen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de
ledenadministratie: ledenadministratie@csc45.nl.

Bij betalingsachterstand (contributie, wedstrijdgelden e.d.) zal nogmaals getracht worden te incasseren, waarbij het
verschuldigde bedrag verhoogd wordt met € 2,00 administratiekosten. Mocht de incasso wederom niet lukken, dan zal er
via e-mail of telefonisch contact worden opgenomen.

Voor nadere informatie over bovenstaande onderwerpen, eventuele ontstane problemen, vragen en opmerkingen, kunt
u terecht op de website: www.csc45.nl of contact opnemen met één van de bestuursleden.

Het bestuur van C.S.C. ’45 Heerenveen

