Schiedam, l-6-21

Onderwerp: Algemeen

Aan alle leden Wilton Fijenoord Auto Club,

Inmiddels is het verenigingsjaar 2021 in volle gang, dat willen we zo houden.
ln maart is er een brief verzonden aan alle leden, gebleken is dat niet alle leden de brief hebben ontvangen,
waarvoor onze excuses.
Een van de onderwerpen gaat over de contributie. Daarin werd verzochl deze tijdig te voldoen. Een deel van de
leden heeft betaald en daar zijn wij dankbaar voor.

De leden die niet betaald hebben, willen jullie alsjeblieft betalen?! Het geld is hard nodig om het jaar 2021 door te
komen. Om het verenigingsjaar financieel door te komen heeft de WAC ca. € 45.000,-- nodig, volgens de huidige
stand van zaken is er tot op heden slechts ca. € 20.000,-- binnengekomen, u begrijpt, dat is te weinig.
De contributie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 35,--.
Het banknummer van de WAC is NL64ABNA05036I0216

U kunt ook contant betalen in het preathuis Maandag, Woensdag en Zaterdag van l2-16 uur.
De beperkte openingstijden van het Preathuis zijn tijdelijk
omdat de penningmeester mevr. An Stolk Vermeer herstellende is van een gebroken heup

jullie weten is er een ondergrondse tank. Door vemieuwde milieumaatregelen is aan de WAC de plicht
gesteld de tank te verwijderen. De kosten daarvan bedragen ca. € 25.000,--. Op dit moment is er niet voldoende
geld om de verwijdering van de tank te kunnen betalen. Om de kosten hiervan te kunnen betalen zullen we er met
z'n allen onze schouders onder moeten zellen. Dus mensen betaal s.v.p. de contributie.
Zoals

Het contributiegeld is niet voldoende om de verwijdering van de tank te kunnen betalen, we zullen dus op een
ander manier aan geld MOETEN komen bijvoorbeeld d.m.v.

crowdfunding;
een extra bijdrage van de leden;

aanschrijven van diverse fondsen.

Hebben

jullie

ideeën hierover, laat het ons per mail weten, het mailadres is: wacschiedam@gmail.com

We hebben ook goed nieuws, we zijn in onderhandeling met een verzekeraar om:

-

de premie van de autoverzekering te verlagen;
en een verlaging van het eigen risico.

Aan de huidige verzekering verandert nu niets en loopt door, daarover later meer.

Het Bestuur

