Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde

Rotterdam, december 2020
Geachte leden,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:
-Lidmaatschap 2021
De prijzen zullen in 2021 niet worden verhoogd. De prijzen zijn:
Bij internet bankieren of pinnen:
1 persoon:
€ 15,00 per jaar
2 personen (u en uw partner): € 22,50 per jaar
Bij gebruik van de acceptgiro:
1 persoon:
€ 16,50 per jaar
2 personen (u en uw partner): € 24,00 per jaar
Wij verzoeken u het lidmaatschapsbedrag 2021 vóór 1 maart te voldoen. Dat kan op drie manieren:
>zelf het juiste bedrag overmaken op IBAN NL61 INGB 0005998663 ten name van Vereniging
Wijkbus Groot -IJsselmonde, onder vermelding van ‘Contributie 2021’ (internet bankieren)
>door gebruik te maken van de (bijgesloten) acceptgiro (hoger bedrag i.v.m. administratiekosten!)
> door te pinnen in een van onze bussen
Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Als u echter in 2021 geen gebruik meer wilt maken
van de wijkbus, verzoeken wij u dit telefonisch, per mail of schriftelijk aan ons te melden.
!!! Leden die automatisch overschrijven door middel van een jaarlijkse periodieke overschrijving
(po) - meestal op 1 februari - en de bank daartoe gemachtigd hebben, willen wij vragen die
overschrijving in te trekken (wij kunnen dat niet) en voortaan op een van de hierboven aangegeven
manieren te betalen! Te veel betaalde contributie wordt door ons alleen op verzoek geretourneerd!
-Internet en e-mail
Onze vereniging beschikt over een eigen website waarop het laatste nieuws en allerlei belangrijke
informatie te vinden is: www.wbgij.nl. Behalve telefonisch zijn wij ook per mail bereikbaar:
wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com
Ritten bestellen kan alleen telefonisch! (010-4795404 of 010-4191020)
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Pinnen / contactloos betalen
Klein bedrag, pinnen mag. Ook in de wijkbus! Het bestuur hoopt dat er meer en meer gebruik van
gemaakt gaat worden. Al dat kleine geld is namelijk bewerkelijk en onveilig. Kleine bedragen contant
afrekenen wordt steeds minder gedaan. Wie problemen denkt te zullen hebben met pinnen hoeft
niet bang te zijn: met de pinpas betalen kan ook contactloos, dus zonder code. Dat is voor u en voor
ons erg gemakkelijk en bijzonder veilig!
Ritprijzen 2021
We hanteren twee tarieven: € 1,20 en € 1,70.
-De spoorlijn Rotterdam-Dordrecht en de Stadionweg/J.F.Kennedyweg vormen de grenzen:
1. Wie binnen het gebied Beverwaard/Groot- en Oud- IJsselmonde vervoerd wordt, inclusief naar
het Maasstad Ziekenhuis, het winkelcentrum Keizerswaard en het bedrijventerrein Reijerwaard,
betaalt € 1,20
2. Wie binnen het gebied Lombardijen/Vreewijk vervoerd wordt, inclusief naar het Ikazia Ziekenhuis,
Monuta Langenhorst, het crematorium Maeterlinckweg, Antonius Motorstraat en het
winkelcentrum Zuidplein,
betaalt € 1,20
-Wie tussen de gebieden 1 en 2 vervoerd wordt
betaalt € 1,70
-Wie vanuit de gebieden 1 en 2 naar de Veranda of het bedrijventerrein Stadionweg vervoerd wordt
betaalt € 1,70
Let op! Bij leden die een rit bestellen maar de bus voor niets laten komen, worden de kosten in
rekening gebracht.
Nieuwsbrief
Een paar keer per jaar verschijnt onze Nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van het laatste
nieuws, bijvoorbeeld over uitstapjes. De brief wordt in gedrukte versie verspreid in onze bussen en is
te lezen op onze website: www.wbgij.nl
Verzoek
We doen ons uiterste best om u op de afgesproken tijd op te halen. Wilt u er alstublieft voor zorgen
dat u tijdig, dat is een kwartier voor de afgesproken tijd, klaar staat? Bij voorbaat dank!
Als bijlagen bij deze brief treft een tegoedbon aan voor twee gratis ritten. Verder ook een flyer
waarvan wij hopen dat u die geeft aan iemand die nog geen lid is van onze vereniging.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Vereniging Wijkbus Groot -IJsselmonde,
J.F.K. (Karel) Jungheim, voorzitter
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