Verhoging contributie
Beste ouders,

De subsidies van de gemeente staat al enige jaren onder druk en nemen elk jaar af.
Tevens stijgt elk jaar de contributie voor Scouting Nederland en de Regio.
Tot op heden is de vereniging in staat geweest om de contributie niet of nauwelijks te
verhogen.
Inmiddels is onze subsidie vanuit de gemeente naar een dusdanig laag punt gezakt dat
we als vereniging een verhoging van de contributie moeten doorvoeren.
De verhoging die vanaf 1 januari 2016 van kracht wordt bedraagt € 2,00 per maand
per lid.

VERENIGING
HENRI DUNANT FLORENCE
NIGHTINGALE
 Voor de wijken:
Belfort
Campagne
Daalhof
Hazendans
Wolder
 Scouting is een plezierige
vrije-tijdsbesteding die een bijdrage
levert aan de vorming van de
persoonlijkheid.
 ruim 150 leden
 circa 30 kaderleden

Als u per automatische incasso betaald zal de verhoging automatisch worden
aangepast.
Betaalt u handmatig dan vragen wij u om het maandbedrag met ingang van 1 januari
2016 met € 2,00 te verhogen.
Het maandbedrag mag worden overgeschreven op rekeningnummer
NL64 RABO 0156 6452 70 ten name van Scouting vereniging
Henri Dunant-Florence Nightingale, Maastricht
Zoals u alle weet heeft u enige tijd geleden een enquête ingevuld.
Onze dank hiervoor.
De resultaten van deze enquête zijn bekent en hieruit kwamen vele goede ideeën en
aandachtspunten naar voren.
Uit de enquête kwam het resultaat dat een verhoging van € 2,00 contributie als
acceptabel wordt ervaren.
Wij als vereniging volgen dit resultaat vanuit de enquête en deze verhoging zal goed
worden besteed en volledig naar de kinderen gaan zoals u van ons gewend bent.
Wilt u meer weten hoe deze verhoging besteedt wordt stel uw vragen via onderstaande
gegevens.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met het secretariaat of via
het contactformulier op de website.
e-mail naar: secretariaat@scoutingwolder.nl of stel uw vraag via het contactformulier
op: www.scoutingwolder.nl

 www.scoutingwolder.nl
 E-mail secretariaat@
scoutingwolder.nl
 Secretariaat:
Ovidiushof 1-A
6215 GE Maastricht
 Telefoon 06-20836500
 Rabobank
NL97 RABO 0156 6381 77
 Contributierekening
NL64 RABO 0156 6452 70

Vriendelijke groet,

 HK Indaba:
Tongerseweg 342

Scouting vereniging Henri Dunant-Florence Nightingale.
In het derde weekend van september wordt onze jaarlijkse rommelmarkt gehouden.
Heeft u spullen die u wilt brengen of laten ophalen. Neem aub contact op met
Aldo Willems 043-3471626

