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Betalingsreglement                                 
 

Geacht tuinlid, 

Wij, als bestuur van onze tuinvereniging, moeten zorg dragen voor een goede financiële 
administratie, wat onder andere inhoud dat alle facturen die wij ontvangen netjes op tijd betaald 
moeten worden. Dat kan alleen als alle tuinders ook op tijd hun jaarrekening betalen. Vele grote 
facturen, denk aan grondhuur, contributies, verzekeringen, elektra, Roteb enz. moet de 
vereniging in januari betaald hebben en daar is voldoende saldo voor nodig op de bank. 

We zijn dan ook genoodzaakt strengere maatregelen te nemen omtrent te late betalingen van de 
jaarrekening door tuinders. 

De jaarrekeningen worden in december verstuurd en moeten voor eind januari betaald zijn. Bij te 
late betaling zal er 10% rente plus administratiekosten worden berekend. Dit wordt maandelijks 
gefactureerd. 

Als tip willen wij meegeven dat u altijd per maand ( als de jaarrekening betaald is ) vooruit kunt 
sparen zodat de rekening in december, geheel of voor een groot deel al betaald is. Daar kunt u 
nu al mee beginnen. 

U kunt dit doen door, u op te geven voor automatische incasso, via de spaarkas te sparen of 
door maandelijks een bedrag over te maken op bovenstaand rekeningnummer. Deze gespaarde 
bedragen worden dan in december op uw rekening in mindering gebracht. Vergeet niet uw 
tuinnummer te vermelden.  

Automatische incasso 
Er is de mogelijkheid om vooruit te gaan sparen voor de jaarrekening via een automatische 
incasso. Met de ING hebben wij een incasso overeenkomst afgesloten zodat u de mogelijkheid 
heeft om maandelijks een vast bedrag te sparen. Het gespaarde bedrag wordt dan in december 
op uw jaarrekening in mindering gebracht.  
 
U kunt ons machtigen om maandelijks een bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Dit doen 
wij dan aan het eind van de maand. In december ontvangt u dan de jaarrekening min de 
geïncasseerde bedragen. Op die manier heeft u geen hoge rekening meer in december. Voor dit 
jaar kunt u vanaf maart t/m december sparen. U spaart bijvoorbeeld € 100,- per maand en eind 
december heeft u dan € 1.000,- gespaard die in mindering wordt gebracht op uw rekening. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
U vult de kaart in met doorlopende machtiging ( groene bovenkant ) en de antwoordkaart van 
ATV Ommoord en plaatst uw handtekening. Deze twee formulieren (verkrijgbaar bij het bestuur) 
kunt u terugsturen of inleveren. De bank heeft ongeveer twee weken nodig om de ingeleverde 
incasso te verwerken.  

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd terecht via bovenstaande telefoonnummers of via de 
penningmeester van A.T.V. Ommoord. 

Tel. 06-25504705 

Email: anita.ameling@gmail.com  
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