Van de penningmeester ,
Contributie 2019 Contributie 2019 Contributie 2019 Contributie 2019

Geachte leden van onze mooie vereniging

,, Vogelweelde`` ,

Voor 2019 verwachten wij ook weer een bijdrage van U , namelijk de contributie.
De contributie bedraagt: volwassen leden € 40,00 en jeugdleden € 20,00.
Voor de duidelijkheid : de term jeugdlid geldt tot het lid in het jaar dat hij of zij 18 jaar wordt.
Het daaropvolgende jaar is hij of zij volwassen lid .

Let op, nieuw bankrekeningnummer!!!!!
De contributie moet voor 31 december 2018 zijn bijgeschreven op de bank rekening van
Vogelweelde.
Wanneer de contributie niet voor deze datum op de rekening van Vogelweelde is bijgeschreven, dan
gaan wij ervan uit dat U geen lid meer wilt blijven van Vogelweelde.
Wij dienen U dan af te melden bij de Nbvv.
De leden die een machtiging hebben afgegeven, hoeven niets te doen.
Het verschuldigde bedrag wordt omstreeks 31 december automatisch afgeschreven van uw
bankrekening.
Leden die het verschuldigde bedrag nog zelf overmaken, dienen dat te doen op ons

rekeningnummer ; NL54 RBRB 0955 9303 75 t.n.v. Vogelweelde Meppel e.o. onder
vermelding van: contributie 2019 en uw kweeknummer.

Mocht het onverhoopt niet lukken de contributie automatisch af te schrijven, dan krijgt U daarvan
bericht en wordt U vriendelijk verzocht dit alsnog -vermeerderd met administratiekosten (€ 10,00)zelf over te maken.
Dit in overleg met de penningmeester.
Mocht U om welke reden(en) dan ook niet kunnen betalen voor genoemde datum, neem dan ook
contact op met de penningmeester.
Uw reden(en) zullen vanzelfsprekend zeer discreet worden behandeld en niet openbaar worden
gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Arend Boers
Penningmeester ” Vogelweelde”
Telefoon: 0522 – 471 661 of 06 – 1324 4804.
Email: arend.boers1952@gmail.com

Contributie via automatische incasso.
Geachte leden van Vogelweelde,
Via deze weg wil ik de leden, die nog geen gebruik maken van de automatische incasso,
wijzen op de voordelen van deze manier van contributie betalen.
U betaalt altijd op tijd en hoeft zelf niets te doen, want het bedrag wordt automatisch van
uw rekening afgeschreven op een vooraf aangekondigde datum, vermeld in ons
verenigingsblad ( Vogelnieuws)
U loopt niet het risico dat U de contributie te laat betaalt of vergeet te betalen, met als
gevolg dat U – in het uiterste geval - geroyeerd kan worden als lid van Vogelweelde.
Wanneer U nog geen gebruik maakt van automatische incasso, meldt U zich hier dan z.s.m.
voor aan bij de secretaris of penningmeester.
Zij kunnen U dan de benodigde bescheiden en of informatie verstrekken.
Betalen moet U toch en het maakt het voor de uitvoerende personen (penningmeester en
secretaris ) ook minder bewerkelijk en een stuk leuker. En het is kosten besparend voor
Vogelweelde !!
Mocht het zo zijn dat U geen lid meer wenst te zijn van onze vereniging dient U dat op de
volgende wijze te doen .
U doet dit schriftelijk of via de mail aan de secretaris ,minimaal twee maanden voor het
einde kalenderjaar, op andere wijze is niet mogelijk , dit is namelijk de enige manier waarop
wij U af kunnen melden bij de N.B.v.V.

Bij voorbaat dank namens de penningmeester en de secretaris van Vogelweelde.
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Penningmeester:
Adres :
Telefoon:
Email:
Secretaris:
Adres:
Telefoon:
Email:

Arend Boers.
Over de Waand 27 7963CV Ruinen
0522 – 471 661 of 06 – 1324 4804.
arend.boers1952@gmail.com
Arjan Schadenberg.
Vredenseweg 59 7101 LL Winterswijk
06 – 4602 2300.
info@vogelweeldemeppel.com

Nieuw bankrekeningnummer Nieuw bankrekeningnummer
Let op , let op , let op , let op ,
Geachte leden vogelweelde vanaf 15-07 2017 hebben wij een NIEUW
bankrekeningnummer.
Vanaf voornoemde datum worden betalingen , contributie e.d. gedaan via
het volgende bankrekeningnummer; NL54 RBRB 0955 9303 75 .
Dus leden die hun contributie of andere betalingen richting Vogelweelde nog
handmatig doen, let op deze wijziging en verander het eventueel in uw
contact gegevens bij uw bank.
Leden die via automatische incasso hun contributie betalen hoeven niets te
doen deze handeling gaat namelijk automatisch over .
Daarom leden Vogelweelde attendeer ik U nogmaals op het gemak van
automatische incasso!!!
Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot uw penningmeester;
Arend Boers
E mail : arend.boers1952@gmail.com
Telefoon; 0522-471661 of 06-13244804

Nieuw bankrekeningnummer Nieuw bankrekeningnummer
Let op , let op , let op , let op ,

Attentie leden Vogelweelde Meppel e.o.
Doordat er steeds meer berichten digitaal verzonden
worden , zoals berichtgevingen over tentoonstellingen onze
markten , contactavonden enz., vragen wij aan U om uw
mailadres naar ons te zenden , daar wij daardoor ons leden
mail bestand weer up to date krijgen.
Het blijkt dat er nogal wat mailadressen in ons bestand niet
meer kloppen.
Zend uw mail adres naar; info@vogelweeldemeppel.com en
wij doen de rest .
Bij voorbaat hartelijk dank , het bestuur.

Geachte leden Vogelweelde
Op de jaarvergadering 11-04-2017 zijn de volgende punten algemeen aangenomen door de
aanwezige leden van Vogelweelde.
1 Feestavond en etentje markt combineren tot alleen de feestavond , op deze avond wordt een
bijdrage gevraagd aan secondant cq partner van €15 – de leden zelf blijven vrij van bijdrage.
2 Eerst weer een gezonde financiële basis opbouwen en vanuit dat punt sparen voor eventueel uitje
o.i.d.
3 Jaarvergadering beleggen in Februari combineren met voorbespreking markt Maart.
4 Lief en leed meer plaatselijk betrokken personen aangesteld om acties door te geven aan centraal
persoon ( dit wordt t.z.t. vermeld in Vogelnieuws)
5 De borden voor jubilarissen en kampioenen vervangen voor alternatief (dit i.v.m de nogal hoge
prijs voor deze borden) is in onderzoek .
6 Na uitleg over de gestegen kosten van een en ander is er besloten om de contributie te verhogen
naar €40- en jeugdleden naar €20 –
7 Het recht op vrije toegang voor niet helpende leden op onze markt af te schaffen , deze gaan de
normale toegangsprijs betalen.
8 Verhuizen met onze contactavonden van de poele naar de Buddingehof te Ruinerwold vanaf
januari 2018 dit in verband met besparing zaalhuur.

9 Declaratie vervoer naar en van de markt is als vervolgd gewijzigd , Staphorst, Meppel €6- per
persoon en Koekange en Ruinen € 4- per persoon.
Hopende U hiermede voldoende geïnformeerd hebbende groet Ik U,
Secretaris ; Arjan Schadenberg

