Golfclub Maastricht
Secretariaat
Dousbergweg 100
6216 GC Maastricht
email: secretariaat@golfclubmaastricht.nl

Aan de leden van Golfclub Maastricht

Maastricht: juni 2019

Geachte leden,
Als penningmeester wil ik graag het volgende onder de aandacht brengen.
Ik heb een emailadres voor de penningmeester aangemaakt, dit om ervoor te zorgen dat ik
alle financiële correspondentie makkelijk kan beheren en mijn eigen email niet meer gebruikt
hoeft te worden. Ook is zo een latere overdracht dan wel controle van de kas eenvoudiger.
Het emailadres is: penningmeestergcm@gmail.com
Vriendelijk verzoek om enkel dit emailadres te gebruiken voor golfclub Maastricht
gerelateerde zaken. Graag wil ik alles op één plek hebben dus als je een declaratie bij de
golfclub wilt neerleggen dan enkel via bovenstaand emailadres. Dit om de boekhouding geen
speurtocht te laten worden met mails, bonnetjes en appjes enzoverder.
Als je een factuur of mail met betalingsverzoek stuurt, dan het liefst zo compleet mogelijk:
datum, ten laste van welke commissie, omschrijving van de activiteit of voor welke
goederen. Je kunt een foto of scan van de kassabon meesturen. Vergeet zeker niet het
bankrekeningnummer te vermelden waarnaar moet worden overgemaakt.
Als je wilt dat er een factuur namens GCM wordt verstuurd dan gelden dezelfde regels.
Het rekeningnummer van GCM is: NL13RABO 0133517896
(BIC: RABONL2U).
De leden hebben de begroting voor 2019 goedgekeurd. De penningmeester ziet er op toe
dat de bestedingen van de club binnen dat budget vallen. Activiteiten krijgen vanuit de club
een bijdrage. Houd als commissie of competitieteam in de gaten of u recht heeft op een
bijdrage en declareer deze dan op bovenstaande wijze. De penningmeester gaat niet zelf
actief op zoek naar commissies die nog recht op geld hebben.
Er worden incidenteel bedragen aan IGM overgemaakt voor zaken die GCM organiseert. In
de regel kunnen die wel verrekend worden maar dat is natuurlijk meer gedoe dan nodig.
Probeer er dus op te letten bij betaling dat het juiste bovenvermeld bankrekeningnummer
wordt gebruikt als de activiteit door GCM wordt georganiseerd. Dat geld overigens ook voor
lidgeld.
Mochten er nog aanvullingen zijn dan hoor ik die graag.
Met vriendelijke groet,

Guido Vissers
penningmeester Golfclub Maastricht

