OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
HOE ZEG IK MIJN LIDMAATSCHAP OP?
Wij vinden het uiteraard bijzonder jammer wanneer een lid zich afmeldt, maar we willen het als club
graag heel duidelijk maken hoe u zich kunt afmelden als zich de situatie voordoet.
Als u uw lidmaatschap bij De Kieviten op wilt zeggen dan kunt u dat op elk moment doen, maar
uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur per e-mail. Stuur uw e-mail aan ledenadministratie@kieviten.nl
of uw brief naar De Kieviten, t.a.v. Ledenadministratie, Dr.Mansveltkade 11, 2242 TZ Wassenaar.
Vermeldt u in uw bericht tenminste:
1. Uw volledige naam (voornaam en achternaam)
2. Uw adres
3. Uw lidmaatschapsnummer
4. De reden van opzegging (hoe spijtig ook, wij zouden toch graag van u horen waarom u zich wilt
afmelden)
5. Of u zich afmeldt als lid van een bepaalde sport en dus wél lid wilt blijven van De Kieviten
(omdat u wellicht ook nog lid bent van een andere afdeling) of dat u zich volledig wilt
afmelden als lid van De Kieviten en de sport(en) waarvoor u bent aangemeld
U ontvangt vervolgens altijd - en uiterlijk binnen twee weken - een schriftelijke bevestiging van uw
afmelding. Deze bevestiging geldt als bewijs dat u zich heeft afgemeld. Let er dus op dat u deze
bevestiging daadwerkelijk ontvangt!

WANNEER MOET IK MIJN LIDMAATSCHAP OPZEGGEN?
Dat hangt ervan af welke sport(en) u beoefent. In het onderstaande schema ziet u de data waarop wij
uw opzegging uiterlijk ontvangen moeten hebben. Als u een e-mail stuurt dan is de datum van de email het moment waarop u hebt opgezegd. Als u een brief stuurt is dit de dag waarop wij de brief van
u ontvangen. Wij adviseren u daarom uw opzegging per e-mail te sturen.
OMSCHRIJVING
Uiterste opzegdatum

HOCKEY
1 mei

GOLF
31 juli

TENNIS
31 december

IK HEB MIJN LIDMAATSCHAP TE LAAT OPGEZEGD, WAT NU?
Soms zeggen leden net iets te laat het lidmaatschap op. Formeel is dan de volledige contributie
verschuldigd voor het komende seizoen. Dat doen wij niet om leden op kosten te jagen, maar we
moeten de opzegtermijn strikt hanteren omdat we als club allerlei financiële verplichtingen aangaan,
welke o.a. zijn gebaseerd op het aantal leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de contributie welke wij
aan de verschillende sportbonden moeten betalen.
Om de leden die net iets te laat opzeggen tegemoet te komen heeft het bestuur besloten gedurende
een periode van maximaal 1 kalendermaand coulance te betrachten. Dat betekent dat wanneer
iemand opzegt binnen 1 kalendermaand na de uiterste opzegdata zoals vermeldt in bovenstaand
overzicht, het lid niet de volledige contributie verschuldigd is, maar slechts €50,00. Hiermee komen wij
deze situaties tegemoet, maar dekken wij als vereniging de kosten af welke wij hiervoor moeten
maken.
OMSCHRIJVING
Coulance periode

HOCKEY
1-31 mei

GOLF
1 aug-31 aug

TENNIS
1 jan-31 jan

Wij vertrouwen erop dat bovenstaande duidelijkheid biedt en alle leden deze voorwaarden
overeenkomstig zullen respecteren.
Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur De Kieviten

