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Jäsen- ja kausimaksut
Kausimaksut lähetetään tammikuun alussa ja eräpäivä on 15.4.2018
Jäsenmaksut lähetetään helmikuun alussa ja eräpäivä on 28.2.2018
Bägikaappimaksut lähetetään maaliskuun alussa ja eräpäivä on 31.3.2018
Jäsen- ja kausimaksut tulevat jokaisen jäsenen laskutustietoihin näkyviin Nexgolfiin tammikuun
aikana. Sieltä käsin jäsen voi maksaa laskujansa myös pienemmissä erissä mutta maksut tulee olla
suoritettuna kuitenkin kokonaan ennen eräpäivää.
Toimiston aukioloaika talvikaudella
Talvikaudella toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja Joonas Nieminen ja hänet tavoittaa
puhelimitse 040 1602262 arkisin klo 9-17 ja sähköpostilla joonas.nieminen@vag.fi
Toimistolla käymisestä kannattaa sopia etukäteen.
NexGolf Erämaksu
Vaasan Golfissa on käytössä NexGolf Erämaksu. Tämä tarkoittaa sitä, että voit maksaa yli 50 €
suuruisen laskusi nyt myös erissä NexGolf Erämaksun avulla. Kun saat meiltä laskun, jonka haluaisit
maksaa erissä, toimi näin:
1. Kirjaudu tunnuksillasi NexGolfiin ja tutustu NexGolf Erämaksuun Laskut-osiossa, tai mene
osoitteeseen http://www.nexgolf.fi/documents/NexGolf_Eramaksu_pelaajille.pdf.
2. Hae Erämaksua
3. Luottopäätöksen saat heti.
Huomioithan, että kaikki maksut tulee suorittaa yksittäisenä viitenumerolla varustettuna
huolimatta siitä kuinka monta laskua kotitalouksessa on.
Vuoden 2017 jäsenkortti on voimassa 31.3.2018 asti.
Maksut 2018
Aikuiset
Juniorit < 21v.
Juniorit <18 v.
Juniorit <15 v.

Jäsenmaksu
130 €
65 €
65 €
65 €

Kausimaksu
500 €
260 €
145 €
95 €

Liittymismaksu on 170 €, ei koske juniori-ikäisiä.
Opiskelijat, kokopäiväinen, ikäraja < 29 v. sekä varusmiehet maksavat täyden jäsenmaksun ja
Kausimaksusta 260€.

Bägivarasto
Bägikaappien vuokrat kaudella 2018 ovat: sähkökärrykaappi 70 €, iso bägikaappi 65 €, pieni
bägikaappi 60 €, kesäbägikaappi 45€ ja skootteripaikka 120€. Bägikaappeja on vielä vapaana.
Tiloihin pääseminen edellyttää etäavaimen lunastamista (15€ / kpl).
Talviharjoittelutila konehallissa, kulku bägivaraston kautta
Vaasan Golfin jäsenien käyttöön rakennetaan talviharjoittelutila konehalliin (bägivaraston takana).
Talviharjoittelutila on ainoastaan Vaasan Golfin jäsenille. Maksu oikeuttaa harjoitustilan
rajoittamattomaan käyttöön, sekä kuntosalin käyttöön bägivaraston yläkerrassa.
Tilaan tulee 7 lyöntipaikkaa ja ajanvaraus tulee toimimaan nexgolfin kautta lyöntipaikkakohtaisesti.
Ryhmävalmennukset toteutetaan siten että kaksi paikkaa pitää olla jäsenten varattavissa, ettei koko
tilaa voi varata harjoitusryhmälle. Tilaan tulee myös lähipelialue, jossa voi puttaamista harjoitella.
Avaimen uuteen talviharjoittelutilaan saa toiminnanjohtajalta puh. 040 160 2262, sähköposti
joonas.nieminen@vag.fi
Avain sekä käyttömaksu on aikuisilta 65€ ja junioreilta 30€.
Käyttömaksu tulee suorittaa Vaasan Golf ry:n tilille FI05 2052 1800 0085 92 viitenumerolla
22949.
Kausimaksujen/pelioikeuksien rekisteröinti
Osakkeille merkityt pelioikeudet nollataan aina vuoden vaihtuessa. Pelioikeuksien vuokraukset tai
merkinnät omiin nimiin voi tehdä jälleen 15.1.2018 alkaen joko itse Nexgolfissa tai ilmoittamalla siitä
sähköpostilla toimisto@vag.fi
Nexgolfissa pelioikeuden (Kausimaksun) voi rekisteröidä pelioikeuden (Kausimaksun) vuokranneelle,
kunhan pelaaja on VaG:n jäsen. (pelaaja löytyy rekisteristämme).
Osoite sekä sähköpostiosoite muutokset
Ilmoittanet muutoksesta sähköisesti joonas.nieminen@vag.fi Voit myös itse käydä päivittämässä
muuttuneet tiedot NexGolf ajanvaruspalkin kautta ja sieltä kohta muokkaa jäsentietoja.
Tyky-liikuntaseteleiden käyttö 2018
RJ-Kuntoseteleitä, Smartum ja Edenred Virike seteleitä ja saldokortteja voi käyttää Kausimaksun,
Bägikaappimaksun, Greenfeemaksun, rangepolettimaksun, liittymismaksun, jäsenmaksun ja vuotuisen
vuokraosakemaksun maksamiseen kauden 2018 aikana.
Maksaessanne maksuja em. seteleillä tai saldokorteilla, myös osasuoritus maksuista onnistuu, Olkaa
yhteydessä seuran toimistoon toimisto@vag.fi tai soittamalla 040-1602262 Joonas Niemiselle ennen
maksujen eräpäiviä.
www.vag.fi
Seuran kotisivut löydät yllä olevasta osoitteesta.

