Van de bestuurstafel
De vereniging voert m.i.v. 2015 wat wijzigingen door.
Verhoging tarieven
M.i.v. het nieuwe seizoen bedragen de tarieven voor het cursusgeld (12 lessen):
Hondenopvoeding / gedrag- en gehoorzaamheid
Hondensporten:
FCI Obedience
Flyball
Ringtraining
Agility
Breitensport

€ 45

€ 45
€ 40
€ 45
€ 50
€ 50

Contributie 2015
De nota’s voor de contributie 2015 voor bestaande leden worden eind december 2015 per post
verzonden.
De betaling hiervan zien wij dan graag binnen 30 dagen per bank, zoals vermeld op de nota,
tegemoet.
Contante (of pin) betaling van de contributie is volgend jaar om administratieve redenen
niet meer mogelijk in het clubgebouw.
Vanaf 1 juli 2015, wordt er nog slechts een half jaar contributie berekend, en vervalt de
verplichting om dan gelijktijdig de contributie
voor het volgende jaar te voldoen.
De verplichting op te zeggen voor 1 december van het lopende jaar blijft, indien u niet uw
lidmaatschap wenst te verlengen.

Betaling cursusgeld seizoen 1 2015
Het cursusgeld dient bij aanvang van de nieuwe cursus wel in de kantine contant of per pin te
worden voldaan.
Betaling cursusgeld bestaande leden in de toekomst
Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan een manier van on-line inschrijven met
betaling via IDEAL (Sisow). Zodoende kunnen de
cursisten meteen met de hondjes en de instructeur het veld op en wordt er geen tijd verloren
aan de administratieve rompslomp.
Het systeem zal naar verwachting in het tweede seizoen worden gelanceerd. Uiteraard wordt u
hiervan op de hoogte gehouden.

Betaling contributie en cursusgeld van nieuwe leden
Hierin zal geen verandering komen t.o.v. het huidig systeem. Dus gelijktijdig met het
cursusgeld, zal ook de contributie en entreegeld
worden voldaan bij aanvang van de cursus, in het clubgebouw, contant of per pin.
Wijziging cursusopzet
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe cursusopzet voor de puppyklassen en
opgroeiende honden. Ook deze nieuwe
opzet proberen we te lanceren m.i.v. het tweede seizoen. Na de puppycursus (12 lessen) is
dan mogelijk op bepaalde thema’s in te schrijven,
zodat er wat gerichter, met wellicht wat praktijkoefeningen, op probleemgebiedjes kan
worden ingespeeld.
Samengevat bieden deze maatregelen een stukje verlichting in de administratie (van frontdesk
naar backoffice) en komt de nadruk weer te liggen op
waar wij als primair als vereniging voor staan: fijn met de honden bezig zijn, eerst opvoeden
en dan wellicht trainen, op een mooi terrein.

Op naar 2015 – 40 JAAR AKC “Waterland”

