Bijlage circulaire november 2020

Contributie 2021
Geacht lid,
We zitten in de laatste maanden van 2020. Dit wil zeggen dat het
bestuur met de planning van de activiteiten voor 2021 bezig is. Bij
het nieuwe jaar hoort ook de contributiebetaling.
Het vorig jaar verzochten wij u via de circulaire om de contributie
voor 2020 te voldoen. Op enkele uitzonderingen na ging dat heel
goed. Nu is er als bijlage bij de circulaire een aparte pagina aan
gewijd.
De contributieafdracht aan KBO-Brabant is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 12,93 per
lid. Elke afdeling is verplicht om per lid dit bedrag over te maken aan KBO-Brabant.
De contributie 2021 is daarom met € 1.00 verhoogd en bedraagt € 22.00 per persoon
zoals in de Algemene Leden Vergadering van 9 september 2020 is besloten.
Een gastlidmaatschap is € 12.00 (iemand die al contributie bij een andere KBO-afdeling
betaalt).
U kunt de contributie op twee manieren betalen, waarbij het uitgangspunt is dat deze
uiterlijk vóór 31 december betaald dient te zijn.
1. Per Bank. Graag onder vermelding van uw lidmaatschap nummer, volledige naam of
namen met uw adres en “contributie 2021”. U heeft dan zelf ook het bewijs dat u betaald
hebt. Ons bankrekeningnummer is: NL57 RABO 0154 5053 82.
2. Contant betalen d.m.v. onderstaande ingevulde strook en in gesloten envelop in te
leveren bij Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23.
Mocht u om de een of andere reden uw lidmaatschap willen beëindigen (wat we niet hopen
natuurlijk) wilt u ons dat dan vóór 1 december laten weten.
De contributie-afdracht aan KBO-Brabant wordt namelijk bepaald door het aantal
ingeschreven leden op 1 januari. Leden die deelnemen aan het internationaal dansen of
aan MBvO zullen begin december zoveel mogelijk per mail aangeschreven worden voor
het betalen van de daaraan gekoppelde contributie.
Contributie 2021 KBO-Brouwhuis
Lidmaatschap nummer

……………………………………………….

Naam

……………………………………………….

Adres

……………………………………………….

Naam 2de lid

……………………………………………….

Telefoonnummer

……………………………………………….

€22.00 per persoon (€ 12.00 voor een gastlidmaatschap)
In gesloten envelop in leveren bij Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23
vóór 31 december 2020

