www.lac-rotterdam.nl

Algemeen:

e-mail: info@lac-rotterdam.nl

Voorzitter:

e-mail: voorzitterlac@lac-rotterdam.nl

Penningmeester - Secretaris:

e-mail: penningmeesterlac@lac-rotterdam.nl

Ledenadministratie:

e-mail: ledenadministratie@lac-rotterdam.nl

Tel:06-46237055

Banknummer: NL45 INGB 0000 513601

Contributie 2016-2017
Het bestuur krijgt steeds vaker de vraag hoe de contributie opgebouwd is.
Iedere nieuwe aanmelding is verplicht het lidmaatschap van de vereniging én contributie te betalen.
Het volledige jaarbedrag is verdeeld in 11 maanden.
Dit bedrag is gebaseerd op gemiddeld 40 zwemweken per verenigings/boekjaar en verdeeld over
11 maanden. (augustus=betalingsvrij)
In de schoolvakanties en feestdagen die op maandag vallen hebben we geen contract.
We hebben de maand augustus als betalingsvrije maand gekozen omdat deze maand altijd schoolvakantie is.
De maand juli wordt wel geïnd terwijl niet alle weken gezwommen kan worden. Maar de zwemweken in augustus
na de zomervakantie, worden met de maand juli berekend. Dat is ieder jaar verschillend.
Het totale jaarbedrag in boekjaar 2016-2017 is € 189,75
Per maand wordt dus (afgerond) € 17,25 per maand berekend. Alleen bij automatische incasso met
betalingswijze: kwartaal, half of heel jaar betaling. Deze betalingswijze heeft de voorkeur.
Bij de keuzemogelijkheid 'zelf overmaken' en ‘automatische incasso per maand’ betaalt u nog steeds € 0,25 extra
per maand voor extra administratiekosten. Dus € 17,50.
Hieronder treft u de betalingswijze aan:
U krijgt een keuzemogelijkheid voor de betaling van de lesgelden:
1. Betaling per 1 maand:
- zelf overmaken á € 17,50 in de laatste week vóór de nieuwe maand (vooraf betaling).
- incasso á € 17,50 wordt in de laatste week vóórafgaande aan de nieuwe maand van uw bankrekening
afgeschreven,
2. Betaling per kwartaal (4 x per seizoen)
- zelf overmaken á € 17,25 per maand in de laatste week vóór het nieuwe kwartaal.
De kwartalen zijn als volgt ingedeeld:
e
 1 kwartaal: (augustus=betalingsvrij) september t/m november (€ 51.75)
e
 2 kwartaal: december + januari (€ 34,50)
e
 3 kwartaal: februari t/m april (€ 51,75)
e
 4 kwartaal: mei t/m juli (€ 51,75)
- incasso wordt in de laatste week vóór het nieuwe kwartaal van uw bankrekening
afgeschreven. De kwartaalverdeling en kwartaalbedragen zijn hetzelfde als bij 'zelf overmaken'.
3. Betaling per ½ jaar. (1e inning 6 maanden én 2e inning 5 maanden)
- zelf overmaken:
- Het 1e termijn voor september t/m februari (€ 103.50) in september overmaken én
e
- Het 2 termijn voor maart t/m juli (€ 86,25) in laatste week van januari van het volgende jaar.
- incasso: wordt in de laatste week voorafgaande aan het nieuwe termijn van uw bankrekening
afgeschreven.
De termijnen en bedragen zijn dezelfde als bij 'zelf overmaken'
4. Betaling per jaar á € 189,75 in één keer voor het hele jaar in september.
- zelf overmaken:
Bij tussentijds lidmaatschap betaald u vanaf de eerste maand na de proefmaand t/m juli.
- incasso: wordt in september van uw bankrekening afgeschreven.
Bij een nieuw lid wordt alleen de resterende maanden t/m juli (na de proefmaand) in rekening gebracht.
Uw betalingsvoorkeur dient u op het inschrijfformulier aan te kruisen.
Wij hanteren een aantal betalingsvoorwaarden. Zie bijlage ‘Voorwaarden’ op pagina 3
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Betaling door anderen dan het lid of de ouder van junior lid:
Kunt u op een of andere reden de maandelijkse contributie niet betalen dan bestaat er een mogelijkheid om bij de
Jeugdsportfonds een jaarsubsidie aan te vragen.
Hiervoor kunt u via de maatschappelijk werker op de school van uw kind de aanvraag doen. Zij kunnen de
subsidie aanvragen bij Jeugdsportfonds met vermelding van het onderdeel ‘zwemsport’
Bij de vereniging moet u eerst een jaarfactuur aanvragen welke aan de maatschappelijk werker gegeven dient te
worden. Het jaarbedrag wordt na goedkeuring, rechtstreeks aan de vereniging betaald. (zie de voorwaarden)
Voor nieuwe leden geldt:
Indien u gebruik wilt maken van Jeugdsportfonds, dan dient u dat z.s.m door te geven aan
ledenadministratie@lac-rotterdam.nl. Dan krijgt u een jaarfactuur mee die u aan de maatschappelijk werker moet
afgeven. Zij kunnen de subsidie aanvragen bij Jeugdsportfonds met vermelding van het onderdeel ‘zwemsport’
(zie de voorwaarden)
Het bestuur heeft hier enige voorwaarde aan gesteld:
Voor bestaande leden:
Indien u het afgelopen verenigingsjaar al zo'n subsidie ontvangen heeft, moet u bijtijds een nieuwe aanvraag
doen.
Totdat wij het bedrag op onze rekening hebben ontvangen, betaalt u zelf de maandelijks bijdrage van
€ 17,50. Het door u betaalde bedrag krijgt u teruggestort per de volgende maand
Voor nieuwe leden:
Indien u een uitnodiging krijgt dat uw kind mag komen zwemmen, moet u al aangeven dat u van de subsidie
gebruik wenst te maken. De aanvraag is hetzelfde zoals hierboven beschreven.
U heeft altijd één proefmaand vanaf de eerste keer.
Indien wij met begin van de nieuwe maand (u heeft dus 1 maand de tijd voor het regelen) nog geen betaling
ontvangen hebben, moet de eerste maand na de proefmaand en mogelijk meerdere maanden door u zelf betaald
worden, anders wordt de toegang geweigerd totdat het bedrag bij ons binnen is.
Dus ga snel naar de maatschappelijk werker van de school van uw kind om dit te regelen en voorkom hiermee de
betalingsverplichting of weigering van uw kind(eren).
Laat u AUB snel weten wanneer u bericht krijgt dat de bijdrage niet geaccepteerd wordt. Wij krijgen hier GEEN
bericht van. Dit voorkomt een grote achterstand.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de penningmeester penningmeesterlac@lac-rotterdam.nl
of met de voorzitter voorzitterlac@lac-rotterdam.nl
Opzeggingen dienen schriftelijk opgezegd te worden via ledenadministratie@lac-rotterdam.nl.
e

Ieder lid heeft een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Dat houdt in dat u vóór de 1 van volgende maand moet
opzeggen . Dan stopt het lidmaatschap aan het eind van die (volgende) maand.
Voorbeeld: zegt u op vóór 1 september op, dan stopt het lidmaatschap op 30 september.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur van ZV LAC Rotterdam
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VOORWAARDEN INNEN CONTRIBUTIE VAN ZV LAC ROTTERDAM
a)

Contributie per automatische incasso
De verschuldigde contributie (lesgeld) zal in de laatste week vóór het door u aangegeven incassotermijn
afgeschreven worden van uw bankrekening.

b) Contributie zelf overmaken (Overschrijven)
e

1. De verschuldigde contributie (lesgeld) moet vóór de 1 dag van de maand van het door u aangegeven
betalingstermijn bijgeschreven zijn op de bankrekening NL45 INGB 0000513601 van ZV LAC Rotterdam.
2. Indien de contributie niet op tijd bijgeschreven is, wordt gehandeld zoals beschreven is bij punt c).
3. Bij het niet nakomen van uw verplichting dan kan u toegang tot de zwemzaal worden ontzegd.

Let op: U mag alleen van deze KEUZE (b) gebruik maken als ZV LAC Rotterdam een
banknummer van het lid heeft. (bij minderjarig lid, de ouders/verzorgers)
c) Niet betalen contributie
e

1. Na 2 weken krijgt u een 1 aanmaning (per mail).
e
2. 2 weken na de 1 aanmaning krijgt u een laatste aanmaning, waarvan de kosten € 2,00 bedragen.
4. 2 weken na de laatste aanmaning, dan wordt uw vordering uit handen gegeven.
Alle kosten die daar uitvloeien komen voor rekening van het lid. (Indien minderjarig lid, de
ouders/verzorgers)
5. Vanaf de laatste aanmaning wordt het lid uitgesloten van de zwemles totdat het verschuldigde bedrag is
betaalt.

d)

Algemeen
1. Er wordt een factuur voor de contributie verzonden per mail. Mocht het E mail adres niet juist /veranderd
zijn dan verzoeken wij u om het goede mail adres door te geven.
Bij geen bekend mail adres krijgt u ook geen factuur. Wilt u toch een factuur, dan zijn de kosten € 1,50
per factuur. Deze krijgt u dan per post.
2. Opzeggingen dienen schriftelijk te gemeld te worden via de ledenadministratie:
3. ledenadministratie@lac-rotterdam.nl. Hierbij geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
Hierna ontvang u een ontvangstbevestiging en een bevestiging vanaf wanneer het lid uitgeschreven
wordt als lid van ZV LAC Rotterdam. Tot die tijd blijft het lid betalingsplichtig.
4. Wij, ZV LAC Rotterdam, zijn genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen indien niet wordt
voldaan aan bovenstaande voorwaarden.
5. U kunt als lid van ZV LAC Rotterdam geen aanspraak doen door de in deze voorwaarden opgestelde
punten.

e) Subsidieverstrekking
Er bestaat in Rotterdam e.o. een mogelijkheid om lid te zijn van onze vereniging waarbij een subsidieverstrekker
de kosten betaald. Voor juniorleden is dat Jeugdsportfonds.
De ouders dienen dit zelf z.s.m. bij de maatschappelijk werker op de school van hun kind aan te vragen.
Bij de vereniging moet de ouder eerst een jaarfactuur aanvragen welke aan de maatschappelijk werker gegeven
dient te worden,.Het jaarbedrag wordt na goedkeuring, rechtstreeks aan de vereniging betaald. Totdat de betaling
/toestemming hiervan bij de vereniging binnen is, is het lid betalingsplichtig. Zodra het subsidiebedrag bij de
vereniging is bijgeschreven, krijgt u het reeds betaalde contributiebedrag teruggestort.
Voor informatie zie bovenstaande mailadressen.
Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur van ZV LAC Rotterdam
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