BV info

Nieuws van de ledenadministratie

De contributie inning voor het seizoen 2012-2013 is later verzonden dan andere jaren.
Dit heeft te maken met het feit dat de Biotechnische Vereniging over is gegaan op een ander
systeem om onze administratie op een makkelijke manier up-to-date te houden. En omdat we
in onze laatste ledenvergadering hebben besloten om de contributie met ingang van het nieuwe
seizoen (2013-2014) via automatische incasso te gaan innen.
Tijdens de Biotechnische Dagen van 14 en 15 november jl. hebben diverse personen een formulier afgehaald om automatische incasso te regelen. Alle andere leden hebben die recentelijk via de post ontvangen. Hierbij zat ook de factuur ter betaling van de contributie voor het
lopende jaar. De huidige stand van zaken is dat ongeveer een derde van de leden de contributie
nog niet heeft betaald. Vanaf het komende jaar betaalt men 15 euro voor het lidmaatschap via
automatische incasso. Wanneer men niet via automatische incasso wil betalen bedraagt de
contributie 17 euro.
Ook onze vernieuwde website behoeft enige aandacht: als lid kunt u toegang krijgen tot een
beschermd gedeelte van de website (myBV) maar daarvoor is het noodzakelijk om uw emailadres dat u gebruikt bij uw werkgever aan mij kenbaar te maken. Zodra ik uw e-mailadres
heb ontvangen zal ik u een wachtwoord toesturen dat toegang geeft tot de website.
Dus bij deze nogmaals een oproep aan alle leden(die nog niet betaald hebben) om de factuur
voor dit jaar z.s.m. over te maken en de goedkeuring voor automatische incasso via de bijgeleverde envelop te retourneren.
Nog even wat feitjes:
• contributiejaar loopt van juli tot en met juni
• e-mailadres van je werkgever doorsturen om toegang te krijgen tot myBV
• automatische incassoformulier invullen
• alleen leden van de Biotechnische Vereniging kunnen deelnemen aan
Themadagen
• verhuisd? andere baan? geen lid? onjuiste gegevens? lid worden? vragen?:
LEDENADMINISTRATIE@BIOTECHNISCHEVERENIGING.NL
Namens de Biotechnische Vereniging,
Ruud Pigmans, Ledenadministratie
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