
 WAC
 Autoclub voor iedereen

  Met goedkope autoverzekering, gratis (zelf) autowassen,
     uitgebreide garage voor het plegen van onderhoud en
     nog veel meer.   
   

    Opgericht 25 maart 1968
                           

                                                      Locatie: Admiraal de Ruyterstraat 22,   3115 HB   Schiedam  
                                                          Telefoon kantoor: 010-473 13 46 Telefoon garage: 010-473 15 73 

                                                        Bank: ABN Amro.  Banknummer:   NL64 ABNA 050 3610216

Schiedam, 29 november 2022

Geacht lid, 

Zoals reeds bekend is er op woensdag 5 oktober 2022 een buitengewone algemene ledenvergadering bijeengeroepen, dit vanwege 
het voortbestaan van de WAC. 

Even terug in herinnering: 

Het voortbestaan van de vereniging hangt door verschillende oorzaken aan “een zijden draadje” u moet hierbij o.a. denken aan: 
 door het coronavirus en de geraamde kosten voor de verwijdering van de brandstoftank zijn er op dit moment openstaande 

schulden van ca. € 41.000,= . De verwachting is dat de schuld dit jaar nog verder gaat oplopen.
 het juridische probleem met de DCMR  en de Gemeente Schiedam over de opslagtank die in de grond ligt, is nog lang niet  

opgelost. 
 uiteraard heeft de WAC ook te maken met een flinke prijsverhoging van het energie verbruik.
 ongeveer 300 leden hebben (ondanks een dringend schriftelijk verzoek) het lidmaatschap over 2022 niet betaald.
 al met al staat de WAC er financieel “beroerd” voor.

Om te voorkomen dat het financiële einde van de WAC wordt ingeluid heeft het Bestuur tijdens de algemene ledenvergadering 
voorgesteld om de leden voor het jaar 2023 een bedrag van € 100,-- te laten betalen, bestaande uit een eenmalige donatie van € 65,--
en het lidmaatschapsgeld 2023 van € 35,--.

Het voorstel is door de vergadering met meerderheid van stemmen aangenomen (zie bijgevoegde notulen d.d. 6.10.22). 

Het bestuur verzoekt u dan ook het bedrag van € 100,-- over te maken op bankrekno: ABN Amro NL64 ABNA 050 3610216
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. 

Voor de goede orde, het betalen van het lidmaatschapsgeld is niet vrijblijvend, de donatie en het lidmaatschapsgeld dienen uiterlijk 
31 januari 2023 op bovengenoemde rekening bijgeschreven te staan. Dat geldt ook voor het achterstallig lidmaatschapsgeld 2021. 

Een hoger bedrag wordt toegejuicht en is uiteraard van harte welkom. 

Vragen en/of opmerkingen kunt u stellen via mail wacschiedam@gmail.com   of telefoonnr. 010-473 13 46.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
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