
 

 

 

Secretariaat:           

Sijbrandsplein 3          

1601 NG Enkhuizen          

Tel: 06-40007801(algemeen)         

 
          
 
                        
                                                                                    
                       Onderscheiden met de 
                Koninklijke Erepenning 
Enkhuizen, mei 2017.         
 
Gewaardeerd harddraverijlid, 
 
HARDDRAVERIJDAG  ENKHUIZEN: 21 september 2017 
 
De contributie bedraagt € 6,00 per lidmaatschap. 
 
Bijgaande acceptgirokaart kunt u gebruiken om uw contributie te betalen en uw loten te bestellen. 
 
U kunt uw loten bestellen als volgt: 

Uw contributie bedraagt  €. 6,00. U wilt tevens 4 loten á € 1,25 p.st. bestellen. ( meer mag natuurlijk ook)  
 Het totaalbedrag dat u dan invult op de acceptgiro wordt in dit geval:  

              (contributie) € 6,00  
     4 loten á € 1,25   € 5,00  +     

       € 11,00 (totaal bedrag) 
 

Paardenloten: Leuk voor u maar erg belangrijk voor de vereniging. 

 

Uw contributie en aankoop van loten is van groot belang voor het voortbestaan van de Enkhuizer Harddraverijdag. 
 

Na ontvangst van uw betaling worden uw lidmaatschapskaart met bestelde loten thuis bezorgd. In verband met vakantie e.d. 
kan de bezorging enige weken later plaats vinden. Heeft u wel betaald, maar op 31 augustus nog niets ontvangen bel dan even 
met het nummer van de ledenadministratie. 
 

Gaarne ontvangen wij uw betaling voor 31 augustus 2017. 
 
Betaalt u anders dan met de bijgevoegde acceptgirokaart wilt u dan zo vriendelijk zijn uw relatienummer te vermelden.  
(het nummer staat vermeld op uw acceptgirokaart). 

Graag betaling PER ACCEPTGIRO OF TELEBANKIEREN. 
Indien wij uw betaling niet per bank hebben ontvangen zullen wij als service nog bij u langs komen om alsnog uw 
contributie te betalen. Deze service kost u in verband met extra te maken kosten echter € 1,00 extra. 
 
De informatie over de trekking van de verloting staat vermeld op de loten. 
 
Degene die op harddraverijdag de ledenkaart inlevert bij één van de kassa’s op de baan, maakt kans op een waardebon 
t.w.v. € 10.00, die dit jaar weer beschikbaar worden gesteld door Oogwereld Van der Klei  en Slijterij /Wijnhandel De Dijk. 
 

Als u nog vragen heeft of u wilt een nieuw lid aanmelden, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. 
Aanmelden van nieuwe leden 2017 kan tot uiterlijk vrijdag 15 september 2017 18.00 uur. 
 

Is uw adres gewijzigd? Geef dit dan z.s.m. aan ons door. 
 
Opzeggen lidmaatschap: dit kan tot uiterlijk 30 juni van ieder jaar. Bij opzegging na deze datum is de contributie  
over het lopende jaar(2017) nog verschuldigd. 
 

UW E-MAILADRES IS BELANGRIJK VOOR ONS. Uitslagen, informatie, uitnodigingen e.d. bereiken u dan 

nog sneller zonder dat u het risico loopt, dat dit tussen het oud papier beland.  
 
Graag een mail naar leden@enkhuizerharddraverij.nl  Wij danken u voor de te nemen moeite. 

Namens het bestuur van de Enkhuizer Harddraverijvereniging, 
Piet Bijl, penningmeester en Helma Kort, ledenadministratie 
 
Tel. 06-29495752 (ledenadministratie)     E-Mail: leden@enkhuizerharddraverij.nl 
                                  

Bankrelatie uitsluitend voor contributie en loten:        IBAN: NL03 INGB 0001 6320 88 
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