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Afspraken betalingen voor Vrijetijdsactiviteiten SDW 

seizoen 2020/ 2021 

 

Aanmelden voor een vrijetijdsactiviteit kan door middel van:  
 

• Het aanmeldstrookje (in de activiteitengids) 

• schriftelijk per post:       SDW afdeling Vrijetijdsbesteding 

t.a.v. Wieneke Snoep/ Rosel Geers 

Bovendonk 9 

4707 ZH Roosendaal 

•  of per e-mail: vrijetijd@sdwzorg.nl 

• via onze website: www.sdwzorg.nl/activiteiten 

 

Het hele seizoen loopt van september tot en met juni. 

Dit seizoen is verdeeld in 2 blokken: 1e blok: september t/m december  

  2e blok: januari t/m juni 

Je lidmaatschap loopt door totdat je je per mail/schriftelijk bij ons afmeldt. 

 

Start van een vrijetijdsactiviteit: 
Iedere nieuwe deelnemer mag de eerste keer gratis meedoen. 

Word je lid dan betaal je vanaf de 2e keer. 

Dit geldt niet voor dagtochten, karten, dinerclubs, workshops en korte cursussen. 

 

Betaling voor een deelname aan een vrijetijdsactiviteit:  
• Je meld je aan voor een activiteit 

• Betaling gaat via een automatisch incasso of per factuur. 

Bij machtiging voor incasso ontvang je een incasso-factuur waarvan het bedrag 10 dagen na   

factuurdatum van je rekening wordt afgeschreven. 

• Voor een automatische incasso moet je SDW toestemming geven d.m.v. een 

machtigingsformulier voor incasso. Dit machtigingsformulier kun je aanvragen bij de 

Financiële Administratie van SDW via administratie@sdwzorg.nl 

• Je ontvangt 2 x per jaar een factuur; 1 factuur ontvang je in oktober en 1 factuur ontvang je in 

februari. 
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Betaling voor deelname aan een dinerclub:  
• De kosten van het etentje betaal je per keer contant aan de vrijwilligers. 

• Je ontvangt voor het hele seizoen een factuur van € 10,00 voor de organisatiekosten. 

• Indien je de uitnodigingen voor de dinerclub per e-mail wilt ontvangen, dien je je e-mail adres 

aan SDW door te geven en hoef je géén organisatiekosten te betalen. 

 

Opzeggen van deelname aan een vrijetijdsactiviteit:  

• Afmelden voor het 1ste blok (september t/m dec) moet voor 1 september 

      Afmelden voor het 2de  blok ( januari t/m juni) moet vóór 1 januari .  

• Tussentijds afmelden in één van de blokken betekent dat je dit hele blok moet betalen.  

Bijvoorbeeld: afmelden in november betekent dat je moet betalen van september tot en met 

december. Afmelden tijdens het 2e blok ( januari t/m juni) betekent dat je moet betalen tot en 

met juni. 

• Afmelden kan alleen schriftelijk; per post of per mail bij Wieneke Snoep of Rosel Geers. Dus 

niet bij de vrijwilligers. Email adres: vrijetijd@sdwzorg.nl 

 

 

Als je nog vragen heb over de vrijetijdsactiviteiten dan kun je contact opnemen met Rosel Geers 

of Wieneke Snoep op telefoonnummer 088-2593100 of mailen naar: 

vrijetijd@sdwzorg.nl 
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