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Geldigheid: tot herziening
Doel
Deze regeling beschrijft het beleid voor differentiatie van contributiebetaling in AV Feniks
Achtergrond
Door middel van differentiatie in de contributiebetalingen krijgen de leden meer vrijheid in het
kiezen van het contributiemodel dat bij hen past en krijgt de vereniging de kans op meer
zekerheid over de realisatie van de contributiebegroting en op een verminderde werklast in het
verwerken van de betalingen.
Regeling
1. Standaard contributieregeling is automatische incasso per kwartaal in de eerste maand
van het kwartaal.
2. Kortingsregeling is automatische incasso van het hele kalenderjaar in één termijn
vooruitbetaald in het eerste kwartaal. De korting bedraagt 15%.
Uitvoering
1. Voorafgaand aan het kalenderjaar krijgen alle leden de gelegenheid een keus te maken
voor de standaardregeling of de kortingsregeling. De keuze wordt online gemaakt door
middel van het invullen van een online formulier.
2. Via de website en via email wordt aan alle leden bekend gemaakt tot welke datum de
keuze gemaakt kan worden.
3. Nadat de periode voor het maken van de keuze is gesloten, maar voor het nieuwe
kalenderjaar, wordt door de ledenadministrateur gezorgd dat de gemaakte keuze correct
in de ledenadministratie is verwerkt.
4. Nieuwe leden maken de keuze bij inschrijving.
5. De kortingsregeling is niet geldig als in het tweede halfjaar wordt ingeschreven.
6. De keuze is tijdens het jaar niet meer te wijzigen voor het lopende jaar.
7. Indien gekozen is voor de kortingsregeling wordt een factuur gestuurd voor de gehele
periode tot aan het einde van het kalenderjaar waarin de contributieperiode valt. Indien
de betaling niet tijdig binnen is vervalt de korting en is het volledige bedrag verschuldigd.
8. Bij voortijdig uitschrijven wordt geen restitutie verleend.
9. Ieder jaar moet opnieuw voor de kortingsregeling gekozen worden. Indien geen keuze
wordt gemaakt zal de standaardregeling van toepassing worden gemaakt.
10. Voor uitschrijving moet altijd schriftelijk bericht worden gestuurd naar
ledenadministratie@avfeniks.nl.
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