Bericht van uw penningmeester
Beste leden,
Aan het begin van elk jaar ontvangt u een factuur in uw mailbox (of brievenbus) voor de betaling van uw
contributie.
U maakt het verwerken van uw contributie voor mij gemakkelijker als u in de betalingsopdracht (in het veld
Mededelingen) uw lidnummer en sportcode vermeld. Bijvoorbeeld: Als uw lidnummer 25 is en uw
sportcode is ZZ2, vult u in: 25-ZZ2. (uw lidnummer en sportcode staan vermeld op uw factuur).
Betalingstermijn
Ik verwacht uw contributie in de eerste week van de door u gekozen betalingstermijn(en).
Wij hanteren de betalingstermijnen; Jaar, half jaar, kwartaal, 2 maanden en 1 maand.
Wilt u de termijnbetaling wijzigen? Neem dan even contact met mij op. Onder aan deze brief treft u de
contactgegevens aan.
Korting op uw contributie
Wanneer u aan meerdere sportgroepen deelneemt, ontvangt u van ons een korting van 25% op elke
sportgroep. Geef dit vóóraf even door aan onze secretaris. U ontvangt daarna van elke sportgroep een
aparte factuur waarbij uw bestaande lidnummer is aangevuld met de letter a, b, enz.
Automatische incasso
Misschien vindt u het gemakkelijker om uw contributie automatisch door ons te laten incasseren. Neem
dan even contact op met mij.
Opzegging
Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen meldt u dat via het e-mailadres opzeggen@depomp.info.
Per post aan de secretaris kan ook of via het contactformulier op onze website
http://www.depomp.info/contact.html
Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. De teveel betaalde contributie zullen wij op uw
betaalrekening terugstorten.
Ontvangstbevestiging contributie
Er zijn enkele zorgverzekeraars die uw contributie (deels) vergoeden bij overhandiging van een door ons
verstrekt betalingsoverzicht. Als u denkt voor een vergoeding in aanmerking te komen neemt u contact op
met mij. Ik stuur u deze kosteloos per e-mail of per post toe.
Wijzigingen in uw gegevens
Bent u verhuisd of hebben zich andere wijzigingen voorgedaan? Meldt dit spoedig aan onze secretaris.

Contactadressen
Secretaris
Mailadres: secretaris@depomp.info
Telefoon: 050-5340181

penningmeester
Mailadres: penningmeester@depomp.info
Telefoon: 050-3010308 of 06-50297344

Bezoek ook onze website (Informatie) waar u het nieuws aantreft, of wordt lid van onze facebookpagina.

