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Aan : Kaderleden cabn
Van : Penningmeester CABN
Datum : 2 januari 2014
Betreft : Activiteiten en financiële zaken 2014

L.S.

Allereerst wens ik U een goed en gezond aikido jaar. In 2014 organiseert de CABN weer tal 
van activiteiten.

Middenkader programma voor 37,50 per jaar
Hoofdkader voor 50 euro per jaar

Lenteschool
Mei weekend
Zomerschool
Winterschool

Deze kunt U afzonderlijk betalen of U kunt gebruik maken van de voordelig SSP pas. Deze 
kost in 2014 slechts 225 euro per jaar voor CABN leden waarbij U alle lessen van deze 
activiteiten kunt volgen. Studenten en leden van 14-17 of boven de 65 krijgen korting en 
betalen slechts 70%, dus 157,50. Leden onder de 14 betalen slechts 50%, dus 111,50. Per 
huishouden, alle leden op één adres is er een maximum bedrag van 600 euro.
Voor de studenten korting verzoek ik U om mij een kopie van het inschrijvingsbewijs te 
mailen. Leeftijd volgt uit de ledenlijsten per 31-12-2013. 

Voor de betalingen wijs ik erop dat door Europese regelgeving ons rekening nummer is 
aangepast. U kunt de betalingen sturen naar de CABN rekening :

NL64 INGB 0009 2285 15  t.n.v. Culturele Aikido Bond Nederland te Den Haag

Dit bij voorkeur voor 1-2-2014 t.b.v. verwerking voor de lenteschool. Voor de eenvoud van 
administratie verzoek ik U om betalingen voor skp, midden kader en ssp apart te doen en 
duidelijk de naam van het lid dat deelneemt te vermelden. Gezinsbetalingen voor ssp graag 
wel samen met opgaaf van alle betrokkenen via e-mail naar mij.
Indien U liever gespreid wil betalen is dit mogelijk. Mail mij om e.e.a. te regelen.

Bij vragen kunt U mij mailen:

f.a.veer@tudelft.nl

Met vriendelijke groet,

Fred Veer, penningmeester CABN
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