CONTRIBUTIEVERHOGING V.V.S. OOSTWOLD PER 1 JANUARI 2017

Op de algemene ledenvergadering van 24 oktober 2016 is besloten tot een
contributieverhoging.
De reden hiervoor is dat V.V.S. in de afgelopen jaren af en toe verlies heeft gehad en de
begroting voor komend seizoen ook een verlies geeft. Dit kan echter niet langer zo doorgaan,
omdat de reserves dan nagenoeg nihil zijn.
V.V.S. is op zich financieel een goed draaiende vereniging. De laatste contributieverhoging
was dan ook 12 jaar geleden, op 1-1-2005 is de contributie voor het laatst bijgesteld.
Er zijn echter de laatste jaren veel (extra) kosten geweest en daarnaast zijn natuurlijk de
jaarlijks terugkerende kosten explosief gestegen. De totale inflatie van de afgelopen 12 jaar
was bijna 20%. Deze inflatie worden door ondernemers, nutsbedrijven, leveranciers allemaal
doorberekend aan onze vereniging en je ziet dat het gemiddelde kostenniveau een stuk hoger
is dan 12 jaar geleden. We merken dit voornamelijk in kosten van materialen, abonnementen,
gas, water licht, etc.
Doordat de begroting anders niet sluitend te krijgen is zijn we dus genoodzaakt een kleine
contributieverhoging van 1,- per maand door te voeren. Onderstaand schema geeft aan wat de
nieuwe contributiebedragen zijn per 1 januari 2017

Contributie V.V.S. vanaf 1 januari 2017:
- senioren, 19 jaar en ouder
- junioren tot 19 jaar

per maand:
€ 12,00
€ 7,00

per jaar:
€ 144,00
€ 84,00

Voor een gezin met meerdere leden geldt de volgende regeling:
- senioren betalen volledige contributie
- 1e junior betaald volledige contributie
- daarop volgende juniorleden betalen € 2,00 per maand, of € 24,00 per jaar
Indien in een gezin alleen junioren lid zijn betalen het 1e en 2e juniorlid volledige contributie
en de daaropvolgende juniorleden ieder € 2,00 per maand, of € 24,00 per jaar
Voor vragen over lidmaatschap of contributie kunt u terecht bij Jos de Haan, 0597-331754
Bij voorkeur vragen stellen of reacties via mail: josdehaan@hotmail.com
LET OP!

Met ingang van 1 januari 2017 zal de contributieverhoging automatisch worden
aangepast via automatische incasso.
Voor degene wiens contributie niet via automatische incasso gaat, zelf graag de
contributieverhoging via hun eigen bank regelen.

