De basiscontributie
Iedereen die deelneemt aan één of meerdere activiteiten van het VTV betaalt basiscontributie.
De basiscontributie is momenteel € 22,50 per jaar. Door dit bedrag te betalen ben je een heel jaar lid van het VTV.
Je krijgt dan alle informatie van het VTV en je kunt je inschrijven voor bijvoorbeeld clubs, activiteiten en feesten.
De contributie per activiteit
Daarnaast betaalt iedereen die deelneemt aan een VTV- activiteit contributie per activiteit. Hoeveel dit is staat in deze
folder bij iedere activiteit vermeld.
De contributies van de VTV-activiteiten worden voor onze deelnemers zo laag mogelijk gehouden. Dankzij subsidies en
de inzet van vrijwilligers is dit mogelijk. Sommige activiteiten zijn echter duurder dan andere. De hoogte van de
contributie hangt af van de extra kosten die moeten worden gemaakt voor de activiteit, zoals speciale materialen of
huur van de ruimte. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd.
Inschrijven en uitschrijven
Bij het VTV geldt de regel dat je eerst twee keer mag komen kijken bij een activiteit. Daarna moet je je inschrijven.
Je ontvangt dan een inschrijfformulier en een formulier tot machtiging voor automatische incasso. Deze formulieren
moeten volledig worden ingevuld en teruggestuurd naar het VTV. Je betaalt de contributie vanaf het kwartaal dat je je
inschrijft.
Uitschrijven is per kwartaal mogelijk. Je betaalt tot en met het kwartaal van uitschrijving. De basiscontributie wordt
één keer per jaar geïnd.
Eenmalige activiteiten
Voor feesten, uitjes en andere eenmalige activiteiten betaal je altijd de prijs die gevraagd wordt op de uitnodiging.
Dit gaat per automatische incasso of factuur. Ben je geen lid van het VTV en wil je af en toe deelnemen aan een
activiteit zoals de bingo of een feest dan betaal je de deelnemersbijdrage zoals vermeld op de uitnodiging en € 2,50
extra administratiekosten per keer contant bij de entree. Meld je je aan voor een activiteit en kan je er toch niet bij
zijn voor de activiteiten in het pand dan kan je nog tot 24 uur van tevoren afmelden.
Is het een activiteit op een andere locatie dan betaal je bij afmelding toch de deelnemersbijdrage omdat er dan al
kosten gemaakt zijn.

Maart 2019
ACTIVITEIT
Maandag
Bowlen
Darten
Dinsdag
Koken voor jongeren
Koken
Schilder/Tekenclub
Kre-aktief
Poolen-darten
Woensdag
Bowlen Delft
Bowlen Vlaardingen
Kook jezelf naar de top
Donderdag
Handwerken
Aerobic
Zumba
Computerclub
Hout 1
Hout 2
Make-Up club
Koken
Bowlen
Darten
Vrijdag
Bingo
Disco
Zaterdag
Kookclub LVB volwassenen
Kookclub jongeren
Samen leren programmeren
Samen leren programmeren
Zondag
Eetcafé

WAAR

TIJDSTIP

PRIJS 2019
per kwartaal

De Lier
Honselersdijk

19:00-20:00 elke 2 weken
19:00-20:30 elke 2 weken

€ 41,15
€ 37,05

Delft
Delft
Delft
Delft
Nootdorp

15:30-18:30
18:45-20:45
19:00-20:30
18:45-20:45
19:30-21:00 elke 2 weken

€ 35,50
€ 31,40
€ 30,15
€ 30,15
€ 37,05

Delft
Vlaardingen
Schipluiden

18:30-19:30 elke 2 weken
19:00-20:00 elke 2 weken
17:00-19:30 1x per maand

€ 41,15
€ 41,15
€ 23,50

Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Zoetermeer
Zoetermeer

18:30-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:30
18:30-20:15
20:15-21:30
18:30-20:00
18:30-20:15
20:00-21:00 elke 2 weken
19:00-20:30 elke 2 weken

€ 30,15
€ 28,10
€ 28,10
€ 30,15
€ 30,15
€ 30,15
€ 30,15
€ 31,40
€ 41,15
€ 37,05

Delft
Delft

19:30-21:30 om de maand
19:00-22:00 om de maand

€ 7,50
€ 5,00

Delft
Delft
Delft
Delft

17:30-20:00 elke 2 weken
17:00-19:30 elke 2 weken
10:30-12:30 1x per maand
13:00-15:00 1x per maand

€ 31,40
€ 35,50
€ 17,85
€ 17,85

Delft

17:00-20:00 elke 2 weken

€ 7,50

