Contributie seizoen: 2014-2015 Fc. Grootegast
Geachte leden en ouders van leden,
Hierbij de opgaven van de vastgestelde contributie voor het seizoen 2014-2015.
Deze bedragen zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 12 december
november 2013.
Contributiebedragen 2014 – 2015
SENIOREN:

Spelend lid, geboren in 1996 of eerder
Zeven tegen zeven
Niet-spelend lid

JEUGD:
A-junioren
: Geboren tussen: 01-01-1996 t/m 31-12-1997
B-junioren
: Geboren tussen: 01-01-1998 t/m 31-12-1999
C-junioren
: Geboren tussen: 01-01-2000 t/m 31-12-2001
D-junioren
: Geboren tussen: 01-01-2002 t/m 31-12-2003
E en F junioren : Geboren tussen: 01-01-2004 t/m 31-12-2008
Welpen (niet spelend in competitieverband)

:
:
:

€ 157,50
€ 50,00
€ 25,00

:
:
:
:
:
:

€ 120,00
€ 115,50
€ 100,50
€ 95,50
€ 90,50
€ 33,00

Voor iedereen die een machtiging heeft afgegeven zullen wij tussen 20 en 30 september
2014 de eerste incasso (helft van de contributie voor spelende leden, gehele bedrag voor
niet spelende leden) gaan uitvoeren,
het 2e deel zal eind februari 2015 worden geïncasseerd.
Draagt u zorg voor voldoende saldo ?


Voor iedereen die GEEN machtiging heeft afgegeven doen wij bij deze het verzoek
de verschuldigde contributie voor 1 oktober 2014 aan de penningmeester te voldoen,
u krijgt geen nota/factuur meer !



NOTEER DIT AUB IN UW AGENDA !

Toelichting:
Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het daarop volgende jaar.
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Op grond van onze statuten is bij opzegging altijd de contributie voor het gehele seizoen
verschuldigd.
Dus wanneer u of uw kind halverwege het seizoen wil stoppen met voetballen, dient toch
voor het gehele seizoen betaald te worden.
De contributie dient per automatische incasso betaald te worden.
Indien u geen akkoord geeft, of heeft gegeven voor de incasso,
dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie,
uiterlijk 1 maand na aanvang van het lidmaatschap, of voor 1 oktober van het nieuwe
seizoen.


U krijgt geen aparte nota/factuur, maar dient zelf de verschuldigde contributie over
te maken: NL09 Rabo 0323 7346 77 t.n.v. Fc. Grootegast, voorzien van naam en
relatienummer

Bent u door omstandigheden niet in staat aan uw betalingsverplichting te voldoen, dan dient
u voor 1 oktober 2014 een regeling te treffen met de penningmeester.
Indien de gezinssituatie het niet toelaat dat u de contributie kan betalen, maar u wilt uw
zoon/dochter toch laten voetballen, dan is het Jeugdsportfonds misschien iets voor u.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl of u kunt hierover contact
opnemen met de ambtenaar sportzaken bij de gemeente Grootegast .
Indien betaling op 1 oktober 2014 niet is ontvangen, of indien een automatische incasso
wordt gestorneerd/teruggehaald en er is geen betalingsregeling overeengekomen
zal er € 2,50 incasso kosten door Fc. Grootegast naast de contributie bij u in rekening worden
gebracht !
Indien u een automatische machtiging wilt afgeven kunt u het benodigde formulier op de
site downloaden, invullen en inleveren!
(zie tabblad documentatiecentrum)
De eerste helft van de contributie zal tussen 20 en 30 september 2014 worden geïncasseerd,
het restant eind februari 2015.
---------------------------------------------------------------------------------Als u vragen heeft over de contributie kunt u contact opnemen met
H. Ridderbos (Penningmeester) via email : hfridderbos@home.nl
Wij bedanken u alvast voor het betalen van de verschuldigde contributie.
Namens het bestuur van Fc. Grootegast,
H.S. Top (voorzitter)
K.J. Hofsteenge (secretaris)
H. Ridderbos (penningmeester)

