
Beste leden van Sportclub Alverna, 

 

Bij deze op de eerste plaats de vooraankondiging dat er medio Oktober as de inning van 

de contributie voor het seizoen 2021-2022 zal gaan plaatsvinden. 

 

Zoals helder moge zijn heeft de corona periode ook voor sportclub Alverna de nodige 

financiële consequenties gehad. Natuurlijk zijn wij verheugd en bedanken we onze leden 

dat over het afgelopen seizoen dat er niet in competitieverband is gevoetbald er geen 

problemen zijn opgetreden met wel daarvoor betaalde contributie. Dat helpt de club 

nadrukkelijk om deze moeilijke periode financieel goed door te komen. 

 

Echter een goed financieel fundament blijft ook voor de toekomst van belang om vitaal 

te blijven. We doen dan ook een dringend beroep op alle leden om waar enigszins 

mogelijk aan de contributie inning 2021-2022 te voldoen. Alleen dan kan de club 

gezond verder. Natuurlijk kan het als gevolg van de coronaperikelen ook voor een aantal 

leden een moeilijke periode zijn geweest of nog zijn, met de nodige financiële perikelen. 

Voor die leden willen we graag in overleg komen tot pasklare oplossingen, zodat ook die 

leden kunnen blijven sporten bij onze club. Hiervoor kan altijd contact worden gezocht 

met het bestuur en/of penningmeester spcl.alverna@kpnmail.nl  

Maar nogmaals, als er geen strikt noodzakelijke reden is om de contributie niet te 

voldoen, dan is de oproep om de contributieverplichting te voldoen zoals een goed lid 

betaamt. Te meer, daar het naar het zich laat aanzien we weer een echt voetbalseizoen 

tegemoet mogen zien. 

Ivm de overstap naar een ander administratie systeem is het voor ons niet mogelijk om 

te werken met automatische incasso, wij verzoeken u vriendelijk om de factuur over te 

maken ovv van het factuurnummer. 

 

Uitgangspunt moet voor alle leden hetzelfde zijn, een lidmaatschap brengt ook de 

verplichting tot het betalen van contributie, anders kan een club niet bestaan !!!!!!!!! 

Wij rekenen op uw medewerking en vertrouwen op uw begrip in deze. 

 

 

Het bestuur 

mailto:spcl.alverna@kpnmail.nl

