
  WAC
 Autoclub voor iedereen
  Met goedkope autoverzekering, gratis (zelf)
    autowassen, uitgebreide garage voor het 
    zelf plegen van onderhoud en nog veel 
    meer. 
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                                                                                                                    Schiedam,   januari 2022

Geachte WAC-leden,

Om te beginnen wensen wij U allen een goed en gezond 2022.

Op 8 december 2021 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Door de geldende Corona 
maatregelen was het helaas niet mogelijk om de vergadering op de gebruikelijke wijze te houden.

 Het verslag van deze vergadering kunt u lezen op onze website    www.wacschiedam.nl 
 Het verenigingsjaar loopt – zoals eerder is afgesproken – van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022.

 Het bedrag van de contributie wordt niet verhoogd maar blijft € 35, =

 Als u per bank de contributie betaalt dan het bedrag van € 35, = overmaken op het banknummer van de
WAC:    NL64 ABNA 050 36 10 216.  

            Niet vergeten om bij de overschrijving uw lidmaatschapsnummer te vermelden. 

             Uw ledenkaart wordt dan aan u opgezonden.

             Uiteraard kunt u ook contant (pinnen is helaas niet mogelijk) in het Praethuis betalen.

 Wij verzoeken u dringend om de contributie zo snel mogelijk te betalen voor 1 maart 2022.

 Alleen met de nieuwe kaart voor het jaar 2022 kunt u gebruik maken van alle diensten!

 De openstellingstijden van het Praethuis en de garage zijn i.v.m. de Coronamaatregelen als volgt :

Praethuis   is open op maandag , woensdag en zaterdag  van 12.00 uur tot 16.00 uur.

 Garage is geopend van maandag t.e.m. zaterdag  van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 Nog steeds geldt dat de WAC u een goedkope autoverzekering van AON kan aanbieden.

            Voor alle overige informatie kunt u contact opnemen met het Praethuis ( telefoon 010-473 13 46)

Met vriendelijke groet,

http://www.wacschiedam.nl/


Het bestuur.
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