Financiële Zaken.

De PV Radboud gaat met ingang van 1-1-2018 alle ledenadministraties en financiële
administraties centraal beheren. Ook RZV Voordewind wordt gedwongen daaraan mee te
doen. Voor ons betekent dit o.a. dat de financiële transacties vanaf die datum via het PVbureau zullen lopen; ook zal onze eigen betaalrekening opgeheven worden.
De contributie bedraagt voor PV-leden € 90,- per jaar incl. het recht om een boot te
huren.
Voor niet-PV-leden bedraagt de contributie € 119,- per jaar incl. het recht om een boot te
huren.
Uiteraard geldt het recht om een boot te huren alleen als het lid aangetoond heeft over
voldoende zeilervaring te beschikken door voorzeilen of door het volgen van een cursus.
Van nieuwe leden wordt vereist dat zij een incasso-machtiging afgeven om de contributie te
laten innen.
Het machtiging formulier is te vinden in het menu: "leden" onder "documenten" of kan
gedownload worden via de link:
http://voordewind.info/docs/Machtiging inning contributie PV sportclub.pdf
De contributie wordt geïnd door de Personeelsvereniging via een incasso. De leden die geen
machtiging afgegeven hebben, krijgen een acceptgiro van de PV voor de contributiebetaling;
zij betalen € 4,95 extra voor de kosten van de acceptgiro.
Kosten cursussen:
Beginnerscursus € 310,-; in dit bedrag zijn de kosten voor het Frieslandweekend en de BBQ
in september inbegrepen.
Opfriscursus en vervolgcursus: € 15,00 per dagdeel.
Cursuskosten kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL82 ABNA 0618659846 t.n.v.
PV Radboud. Vermeld altijd bij de mededelingen: Voordewind, soort cursus en de naam van
de deelnemer.
Activiteiten:
Voor activiteiten zoals bijv. het Frieslandweekend wordt het rekeningnr. NL 93 INGB
0004881520 t.n.v. PV Radboud gebruikt. Vermeld ook hier bij de mededelingen altijd:
Voordewind, soort activiteit en de naam van de deelnemer.
Declaraties:
Heb je een activiteit georganiseerd namens PV Radboud of kosten gemaakt en wil je iets
declareren? Gebruik dan dit declaratieformulier. Je kunt het downloaden, invullen en
vervolgens digitaal opsturen naar info@pvradboud.nl

Machtigingsformulier

Doorlopende machtiging automatische incasso

Contributie sportclub
Hierbij:
1. Verklaar ik akkoord te gaan met de door PV Radboud gestelde bepalingen wat betreft het

lidmaatschap van
(naam sportclub)
2. Machtig ik PV Radboud om jaarlijks het vastgestelde contributiebedrag van mijn
rekeningnummer af te schrijven:
IBAN rekeningnr.:
Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Door de ondertekening van dit formulier geef je PV Radboud toestemming om jaarlijks tot
wederopzegging het verschuldigde contributiebedrag te incasseren van je bankrekening.
Indien je niet akkoord gaat met de afschrijving, heb je 8 weken de tijd om het bedrag op je
rekening te laten terugstorten.
Datum:

Handtekening:

Je kunt dit formulier ingevuld mailen naar info@pvradboud.nl of opsturen naar:
PV Radboud, Antwoordnummer 1908, 6500 VC Nijmegen. Een postzegel is niet nodig!
PV Radboud
Bezoekadres: Villa Oud Heyendael, René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
T 024-3617186 – E info@pvradboud.nl - I www.pvradboud.nl
IBAN NL82 ABNA 0618659846 - KvK 40144189

