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Schiedam, 2022
Geachte Heer, Mevrouw
Zoals U mogelijk reeds hebt vernomen, het gaat financieel niet goed met de W.A.C.
Van de ca. 1250 leden hebben er tot op heden slechts 825 aan het lidmaatschapsgeld voldaan,
hierdoor mist de W.A.C. inkomsten, nl. € 14.875,- (425 leden a € 35,-).
Het tekort draagt er mede aan bij dat de W.A.C. haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen.
Op dit moment staat er ca. € 41.000,- open aan uitstaande schulden, door het coronavirus en de kosten voor de
verwijdering
van de brandstoftank, daarbij is de verwachting dat het in de loop van het jaar gaat oplopen tot ca. € 50.000,-.
De leden die aan het lidmaatschapsgeld van het verenigingsjaar 2022 niet hebben voldaan hebben inmiddels een
sommatiebrief ontvangen, daarin gesteld dat zij binnen 14 dagen dienen te betalen en dat bij niet tijdige betaling
de vordering uit handen wordt gegeven, rente en buitengerechtelijke kosten komen dan voor hun rekening.
Bovendien hebben wij gesteld dat het niet nakomen van de betalingsverplichting binnen de gestelde termijn
zal leiden tot:
• Opschorting lidmaatschap;
• Ontzegging toegang van het terrein;
• Geen gebruikmaking van de faciliteiten;
• ontzegging toegang tot de vergaderingen;
• Vervallen stemrecht.
Voorts wijzen wij U nog op de achterzijde van deze brief.
Daarin vindt U een oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering van de Wilton Fijenoord Auto Club
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Z.O.Z

OPROEP TOT EEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN WILTON FIJENOORD AUTO CLUB.
Het bestuur van Wilton Fijenoord Auto Club te schiedam ( de WAC) nodigd de leden uit voor de buitengewone
algemene ledenvergadering ( ‘BALV’) die zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober 2022 om 20.00 uur aan de
Admiraal de Ruyterstraat 16-E (3115 HB) SCHIEDAM.
Agenda:
1. Opening
2. Voortbestaan/beëindiging vereniging
3. Stemming
4. Afscheid bestuursleden
5. Sluiting
Vragen en opmerkingen
Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid om tot en met 21 september 2022 vragen en/of opmerkingen over de
geagendeerde onderwerpen door te geven. Vragen en/of opmerkingen kunnen per e-mail worden gericht aan het
secretariaat van de vereniging wacschiedam@gmail.com De vragen zullen tijdens de vergadering worden behandeld.
Leden die zich hebben geregistreerd zullen, indien het desbetreffende lid vragen heeft gesteld voor de BALV, instaat
worden gesteld om vervolgvragen te stellen tijdens de BALV.
Aanmelding
Leden die de BALV wensen bij te wonen, kunnen zich tussen 1- en uiterlijk 21 september 2022, per e-mail
(wacschiedam@gmail.com), schriftelijk of telefonisch aanmelden bij het secretariaat,
Admiraal de Ruyterstraat 22, 3115 HB SCHIEDAM, telefoonnummer: 010-4731346.
Wij hopen U te mogen verwelkomen,
Het bestuur.

WA C
Autoclub voor iedereen
Opgericht 25 maart 1968
Met goedkope autoverzekering via AON,
auto wassen, auto repareren en nog veel meer
Locatie: Admiraal de Ruyterstraat 22 Schiedam
Telefoon kantoor: 010-473 13 46, Telefoon garage: 010-473 15 73
Bankrelatie ABN AMRO rek.nr. NL64ABNA 050 36 10 216

