
ATV Levenslust - Betalingsinstructie(s) voor leden en wachtlijstleden 
 
Nota voor leden met tuin 
Alle leden met tuin krijgen jaarlijks in het begin van een nieuw kalenderjaar een nota voor 
het lopende jaar. In de nota zijn alle kosten voor het gehele jaar opgenomen, met o.a. de 
kosten voor het lidmaatschap (zoals contributie, gebruiksvergoeding tuin én 
verzekeringspremies). De nota moet o.v.v. naam en notanummer vóór 30 maart van dat 
lopende jaar worden betaald aan ATV Levenslust. 
 
Herinnering(en) 
Wanneer een tuinder geen gevolg geeft aan het eerste verzoek tot betaling volgt begin april 
een herinnering. En wanneer een tuinder ook hier niet op reageert volgt er begin mei een 
tweede herinnering. 
 
Aanmaning 
Indien tuinder geen schriftelijke regeling met de penningmeester van ATV Levenslust heeft 
getroffen en geen gehoor heeft gegeven aan de herinnering(en) tot betaling volgt er in de 
maand juni een aanmaning. Met de aanmaning zal ook een boete voor niet (te laat) betalen 
worden opgelegd. Wanneer deze samen met de nota niet binnen 14 dagen na dagtekening is 
voldaan zal worden overgegaan tot beëindiging van het lidmaatschap (artikel 7 statuten ATV 
Levenslust) van de tuin.  
 
Betalingsproblemen? 
Laat het niet uit de hand lopen. Wanneer u betalingsproblemen heeft dan adviseren wij 
direct contact op te nemen met de penningmeester. Samen kan dan eventueel gekozen 
worden voor een betalingsregeling die voor beide partijen aanvaardbaar is.  
 
Nota voor leden op de wachtlijst. 
U ontvangt aan het begin van het kalenderjaar een nota om het jaarlijkse inschrijfgeld te 
betalen. Wanneer u hier geen gehoor aan geeft, ontvangt u in de loop van de maand 
februari een herinnering en zo nodig in maart nog een herinnering. Heeft u voor 30 maart 
van het betreffende jaar uw inschrijfgeld niet betaald, dan vervalt uw plek op de wachtlijst 
automatisch. Wij sturen geen aanmaningen voor betaling van het inschrijfgeld van de 
wachtlijst. 
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