MEDLEMSINFO 1/2018

Medlems- och säsongsavgifter
Säsongavgifterna sänds ut i början av januari och förfallodag är 15.4.2018
Medlemsavgifterna sänds ut i början av februari och förfallodag är 28.2.2018
Bagskåps avgifterna sänds ut i början av mars och förfallodag är 31.3.2018
Medlems- och säsongavgifterna för varje medlem kommer att finnas på Nexgolf i början av januari
2018 under rubriken debiteringsuppgifter (laskutustiedot) . Den vägen kan medlemmarna betala sina
räkningar även i mindre rater, men räkningarna bör vara betalda i sin helhet före förfallodatumet.
Kansliets öppenhållningstider under vintern
Verksamhetsledaren Joonas Nieminen arbetar i kansliet under vintern och han kan nås vardagar 9 –
17, per telefon 040 1602262 och per e-post joonas.nieminen@vag.fi Det lönar sig att i förväg komma
överens om besök på kansliet.
Nexgolf delbetalning
Vasa Golf har tagit i bruk NexGolf delbetalning. Detta innebär att du kan betala räkningar som är över
50€ i rater med hjälp av NexGolf delbetalning. När du får en räkning av oss som du vill betala i rater
gör på följande sätt:
1. Logga in med dina koder i NexGolf och bekanta dig med Nexgolf delbetalning i avsnittet Räkningar,
eller gå in på adressen http://www.nexgolf.fi/documents/NexGolf_Eramaksu_pelaajille.pdf
2. Ansök om delbetalning
3. Du får kreditbeskedet direkt
Observera att alla avgifter bör betalas som separata räkningar försedda med referensnummer
oberoende av om flera räkningar skall betalas i samma hushåll.
Fjolårets medlemskort är i kraft till den 31.3.2018.
Avgifter 2018
Vuxna
Juniorer < 21 år
Juniorer < 18 år
Juniorer < 15 år

Medlemsavgift
130 €
65 €
65 €
65 €

Säsongsavgift
500 €
260 €
145 €
95 €

Anslutningsavgiften är 170 €, gäller ej juniorer.
Studerande (heltidsstuderande), åldersgräns < 29 år och värnpliktiga betalar full medlemsavgift och
260€ av säsongsavgiften.

Bagförrådet
Hyran för bagskåpen för säsongen 2018 är: Skåp för elkärra 70 €, stort skåp 65 €, litet skåp 60 €,
sommarskåp 45€ och skooterplats 120€. För att komma in i utrymmen behöver man en nyckel,
vilken kan köpas av Caddiemaster till priset 15 € / nyckel. Det finns ännu lediga skåp.
Vinterträning i maskinhallen, gång via bag förrådet
Vinterträningshall byggs åt Vasa Golfs medlemmar i maskinhallen (bakom bag förrådet).
Hallen är endast till förfogande åt Vasa Golfs. Betalningen innefattar obegränsad användning av
träningshallen, samt gymmet i bag förrådets övre våning.
Till hallen kommer 7 slagplatser och tidsbokningen sker via NexGolf.
Gruppträningen sker så att max 5 mattor får användas till dess förfogande, 2 är alltid lediga åt
medlemmarna. Det kommer även ett närspel område var man kan träna på
putting.
.
Nycklarna till den nya hallen fås av verksamhetsledaren tel.nr. 040 160 2262 epost.
Joonas.nieminen@vag.fi
Nyckel samt träningsrättighet för vuxna 65€ och juniorer 30€
Användningsavgiften bör betalas till Vasa Golf rf. Konto FI05 2505 1800 0085 92 med referens
numret 22949
Registrering av spelrätter/säsongavgifter
Spelrättigheter som är registrerade på aktier nollas alltid vid årsskiftet. Hyrning av spelrättigheter
eller märkning i egna namn kan göras efter 15.1.2018 antingen i NexGolf eller genom att anmäla via
epost till toimisto@vag.fi
I NexGolf kan man registrera spelrättigheten till den som hyr. Så länge spelaren är medlem i VaG
(hittas i vårat register)
Adressändringar
Meddela eventuella adressändringar via e-mail: joonas.nieminen@vag.fi. Du kan även ändra dina
uppgifter i NexGolf programmet, via tidsbeställning och där punkt ”muokkaa jäsentietoja”
Användande av Tyky-motionskuponger 2018
RJ-motionskuponger, Smartum och Edenred Virike kuponger och saldokort kan användas för
betalning av Säsongavgift, Bagskåp, Greenfeeavgift, rangepoletter, anslutningsavgift, den årliga
medlemsavgiften och den årliga avgiften för hyresaktie under säsongen 2018.
Man kan också erlägga delbetalning av dessa avgifter med kuponger och saldokort. Ta kontakt med
föreningens kansli, toimisto@vag.fi eller genom att ringa 040-1602262, Joonas Nieminen före
räkningarnas förfallodag om man önskar ett sådant förfarande.
Föreningens hemsida hittas vid
www.vag.fi

