Så er det tid at melde sig til aktiviteterne i
foråret 2020
Betalings- & tilmeldingsperioden i klubhuset, for medlemmer, som ikke er i stand til
at betale via netbank eller bankoverførsel, er som følger:
Fredag den 29. november kl. 10.00 – 12.00
Når netbank/ bank benyttes, er det helt afgørende, at du oplyser hvilket hold, du går på,
samt dit navn, adresse og telefon nummer.
(har du skiftet adresse, tlf. nr. eller e-mail skal du huske at informere os om dette.)
Kun nye medlemmer skal huske at udfylde tilmeldingsblanket

Sidste indbetalingsdato er 29. november 2019
Betaling via netbank/ bank Reg.Nr.9570 Konto 870 9300

HUSK: Hvis du vil være sikker på en plads på det ønskede hold, skal du indbetale til tiden,
manglende indbetaling betragtes, som en udmeldelse.

Kontingentet for forårssæsonen er som følger:
Motion, kroket, stavgang, vand, handikap etc. et hold ……….….
Motion, kroket, stavgang, vand, handikap etc.yderligere hold ….

300 kr.
200 kr.

Specielle hold uden rabat:
Ryghold pr. hold periode ………………………………………..
Yoga pr. hold periode ……………………………………………
Vandgymnastik turbo hold 81 45 min pr. hold/ periode…………
Varmt vand/begynder svømning pr. hold/periode..………………
Fitness/ spinning pr. hold/periode………………………………..
Bowling pr. hold/periode ……………………………………….
Bootcamp + vand pr. hold/ periode………………………………
Handikap kørsel pr. hold/periode …….…………………………

www.veteransport.dk

300 kr.
300 kr.
300 kr.
300 kr.
300 kr.
700 kr.
400 kr.
350 kr.

Vigtig information til alle !

Betaling
Som det fremgår af vedlagte betalingsbrev, er der åbent fredag den 29. november
2019, for at hjælpe de medlemmer, der på ingen måde er i stand til at betale via
netbank eller bank.
Årsagen til denne ændring er, at ingen banker i Taastrup modtager kontanter og vi
derfor skal køre langt, for at komme af med indbetalinger fra jer og vi henstiller derfor
til alle, at betaling for den kommende 2. halvdel af sæsonen enten foregår via netbank
eller bank. Vi er klar over at dette for nogen vil betyde at man skal ulejlige sine børn
eller gode venner for at formidle betalingen, men p.t., har vi ingen anden løsning.

Bowls
Vi har i efterårssæsonen haft bowls på prøve uden brugerbetaling. Tilslutningen til
dette, har været fin og vi tager det derfor med i forårssæsonen, som hold 38 Mandag
kl. 12.30 – 14.00, men med brugerbetaling kr. 300,00 eller kr. 200.00, hvis man går til
andet, der udløser rabat.

Fitness/ spinning
Bestyrelsen har besluttet at reducere kontingentet til kr. 300.00, da den store tilslutning
har betydet betaling til instruktør nu er dækket ind. Vær opmærksom på, at fitness er
anført under specielle hold og der er derfor ikke rabatgivende.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Veteransport

www.veteransport.dk

