Een berichtje van uw penningmeester.

Om misverstanden te voorkomen hierbij de tuinhuurregels nogmaals op schrift:
-De eerste helft tuinhuur (minimaal € 300.00) en de eventuele afkoop(€ 300.00) van de
werkuren dienen voor 31 januari binnen te zijn!
-De tweede helft van de tuinhuur moet voor 31 juli binnen zijn!
Mocht u niet in staat zijn om de gehele tuinhuur in twee keer te betalen dan kunt u een
betalingsregeling treffen met de penningmeester op een zitting.
Indien u de eerste helft niet op tijd betaalt, krijgt u eind maart van ons een
brief met daarin de totale jaarlasten die dan voor 31 mei betaald moeten zijn.
-Uw contributiekaart kan vanaf de wateraansluiting en op zittingen worden opgehaald.
-Wij sturen u geen rekening, om kosten te besparen.
Zoals jullie wel weten kunnen de contributie kaarten worden opgehaald tijdens de zittingen(elke 1ste en
3de woensdag van april, mei, juni, juli en augustus).
Kom deze kaart zo spoedig mogelijk halen dat weet een ieder wat de totale tuinhuur is.

Boetes worden van de tuinhuur afgetrokken na de genoemde termijn. Er ontstaat dan een
huurachterstand.
Bij huurachterstand kan er opzegging van het lidmaatschap bij de bond worden aangevraagd.
Op niet betaalde tuinhuur na 31 mei of 31 juli staat er een boete van € 12.00 per week.
Voor aangetekende brieven rekenen wij administratiekosten, € 10.00
Graag zien wij dat achterstanden en boetes worden voorkomen.
Het is met internetbankieren bijvoorbeeld mogelijk om toekomstposten in te voeren of zet het
op uw kalender als reminder.
In verband met de rekeningen van grondhuur etc. vragen wij u om niet te laat of te weinig te
betalen
Het kan niet zo zijn dat u van de tuin geniet, en niet bij bent met betalingen.
Met vriendelijke groet,
Wil Kok
Penningmeester Sloterdijkermeer
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