Secretariaat:
Sijbrandsplein 3
1601 NG Enkhuizen
Tel: 06-29495752(ledenadm.)

Nota Contributie 2020
Lidmaatschapsnummer:
Enkhuizen, mei 2020.
Gewaardeerd lid harddraverijvereniging,
Het bestuur van de Enkhuizer Harddraverijvereniging heeft in overleg met de burgemeester van Enkhuizen
besloten de Harddraverijdag 2020 niet door te laten gaan. De maatregel, dat het aanwezige publiek langs de
baan, voor De Nieuwe Doelen en bij de totalisator 1,50 meter onderlinge afstand moet houden, alsmede het
belang van de gezondheid van het publiek heeft geleid tot deze beslissing. Het bestuur is verantwoordelijk
de afstand van 1,50 meter te handhaven dan wel te laten handhaven. Dit is onmogelijk.
Indien de opgelegde maatregelen niet worden nageleefd kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld met
alle gevolgen van dien.
Hoe vervelend de afgelasting ook is, vragen wij uw begrip voor ons besluit en verzoeken u vriendelijk toch uw
lidmaatschap in stand te houden en uw contributie te voldoen en ons daarmee te blijven steunen zodat wij
blijven bestaan en in 2021 weer een ouderwetse harddraverijdag kunnen organiseren.
De contributie bedraagt € 6,00 per lidmaatschap en is met name nodig voor onze vaste lasten.
U krijgt wel een lidmaatschapskaart thuisbezorgd voor het geval deze nodig mocht zijn voor een eventuele
alternatieve activiteit.
Uw contributie is van groot belang voor het voortbestaan van de Enkhuizer Harddraverijdag.

Vergeet vooral niet uw lidmaatschapsnummer te vermelden!
Ons rekeningnummer bij de ING: IBAN
Omschrijving: Contributie 2020,

NL03 INGB 0001 6320 88

lidnummer:

....

Na ontvangst van uw betaling worden uw lidmaatschapskaart thuis bezorgd. In verband met vakantie e.d. kan de bezorging
enige weken later plaats vinden. Heeft u wel betaald, maar op 31 augustus nog niets ontvangen bel of mail dan even met de
ledenadministratie. Lidmaatschapskaarten buiten Enkhuizen worden 1e week september verzonden.

Gaarne ontvangen wij uw betaling vóór 31

augustus 2020

Is uw adres gewijzigd? Geef dit dan z.s.m. via de e-mail aan ons door.
Opzeggen lidmaatschap: dit kan uitsluitend per e-mail tot uiterlijk 30 juni van ieder jaar. Bij opzegging na deze
datum is de contributie over het lopende jaar(2020) nog verschuldigd.

UW E-MAILADRES IS BELANGRIJK VOOR ONS. Uitslagen, informatie, uitnodigingen e.d. bereiken u dan
nog sneller zonder dat u het risico loopt, dat dit tussen het oud papier beland.

Tel. 06-29495752 (ledenadministratie)

Namens het bestuur van de Enkhuizer Harddraverijvereniging,
Piet Bijl, penningmeester en Helma Kort, ledenadministratie

E-Mail: leden@enkhuizerharddraverij.nl

