Aan

: alle gebruikers van ”De Wester”

Betreft: inschrijving seizoen 2018 - 2019
Mill, 09 april 2018

Geachte gebruiker,
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u bijgaand een inschrijfformulier voor het nieuwe seizoen.
Het nieuwe seizoen loopt van 13 augustus 2018 tot 15 juli 2019.
Vorig jaar is op de Gebruikersraad vergadering met u besproken voortaan geen informatieboekje
meer te maken daar alle informatie in het boekje al geheel te lezen is op de website van De Wester:
www.dewestermill.nl
Dit jaar hebben wij voor het nieuwe seizoen 2018-2019 een kleine prijsverhoging van gem. 2%
toegepast, dit gerelateerd aan het prijsindex cijfer van de gemeente Mill & St.Hubert.
Voor de gymzaal blijft van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur de 50% tariefreductie
gehandhaafd.
De bedoeling is dat voor het nieuwe seizoen 2018-2019 alle vaste en nieuwe vaste gebruikers een
schriftelijke opgave doen van hun gewenste activiteiten en ruimten in De Wester. Eventueel mag
bij minder dan 10 reserveringsdatums/seizoen een online reserveringsopgave gedaan worden.
Wij vragen u het inschrijfformulier vóór 21 mei 2018 volledig ingevuld (t.b.v. juiste doorbelasting)
bij ons weer in te leveren. Geef eventuele onzekerheden in de reservering op de voor- of achterzijde
van het formulier aan.
Het inschrijfformulier is wanneer nodig ook te downloaden van bovengenoemde website.
Bij de online reserveringsopgave (met eigen account) moet iedere keer per reserveringsdatum alle
benodigde gegevens ingegeven worden en alle datums/seizoen anders bestaat de mogelijkheid dat er
datums aan andere gebruikers vergeven worden.
Bij vragen of problemen hiermee, neem dan gerust contact op met onze website beheerder Antoine van
den Hoogen of met onze eerste beheerder Paul van Orsouw.
Zodra alle opgaven bekend zijn kunnen wij samen met ons beheer het vaste programma voor het
nieuwe seizoen tijdig en zoveel mogelijk naar ieders wens gaan invullen. Mochten er zich bij het
maken van het vaste programma knelpunten of overlappingen voordoen dan zullen wij zo spoedig
mogelijk met de betrokken inschrijvers contact opnemen voor nader overleg. Bij haar voorstellen en
besluitvorming zal het bestuur dan primair rekening houden met haar Statuten en een efficiënt gebruik
van de accommodatieruimten.
Wij verwachten u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw inschrijving met
belangstelling tegemoet.
Namens bestuur en beheer van ”De Wester”,
Ben Spanjers, secretaris.
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