
Spaarregeling	  Stichting	  de	  Vuurvogel	  voor	  Tournee	  
Jeugdsymfonieorkest	  de	  Vuurvogel.	  
	  

1. Stichting	  de	  Vuurvogel	  heeft	  een	  spaarregeling	  voor	  de	  kosten	  van	  de	  eigen	  bijdrage	  voor	  
een	  tournee	  van	  Jeugdsymfonieorkest	  de	  Vuurvogel.	  

2. Deze	  regeling	  is	  bedoeld	  om	  het	  benodigde	  bedrag	  van	  de	  eigen	  bijdrage	  voor	  een	  tournee	  
geleidelijk	  bijeen	  te	  sparen	  en	  zo	  te	  voorkomen	  dat	  leden	  en	  of	  de	  wettelijke	  
vertegenwoordigers	  ineens	  geconfronteerd	  worden	  met	  hoge	  kosten	  in	  één	  jaar.	  	  

3. Deelname	  aan	  de	  spaarregeling	  is	  op	  vrijwillige	  basis	  en	  kan	  op	  elk	  moment	  gestart	  en	  
gestopt	  worden	  door	  de	  leden	  of	  hun	  wettelijke	  vertegenwoordigers.	  

4. Aanmelden	  voor	  de	  spaarregeling	  wordt	  gedaan	  door	  invullen	  van	  de	  speciale	  machtiging,	  
die	  alleen	  geldig	  is	  voor	  de	  incasso	  van	  de	  spaarregeling.	  

5. De	  deelnemers	  geven	  Stichting	  de	  Vuurvogel	  een	  machtiging,	  om	  in	  april	  en	  juni	  van	  elk	  jaar	  
tot	  aan	  het	  betreffende	  tournee	  een	  bedrag,	  gespecificeerd	  op	  de	  incassomachtiging,	  te	  
incasseren.	  

6. Indien	  men	  het	  niet	  eens	  is	  met	  de	  incasso	  heeft	  men	  dertig	  dagen	  de	  tijd	  om	  deze	  door	  de	  
bank	  terug	  te	  laten	  boeken.	  	  

7. De	  afgegeven	  machtigingen	  voor	  incasso	  zijn	  slechts	  voor	  één	  betreffende	  tournee	  geldig	  en	  
worden	  automatisch	  beëindigd	  in	  het	  jaar	  van	  het	  tournee.	  	  

8. Een	  lid	  of	  de	  wettelijke	  vertegenwoordiger	  kan	  schriftelijk	  aan	  de	  penningmeester	  verzoeken	  
de	  machtiging	  tussentijds	  in	  te	  trekken.	  

9. Wanneer	  er	  een	  nieuwe	  tournee	  wordt	  gepland,	  zal	  er	  een	  nieuwe	  incassomachtiging	  
worden	  gevraagd.	  	  

10. De	  penningmeester	  zorgt	  voor	  een	  accurate	  administratie.	  
11. Als	  een	  lid	  tussentijds	  Jeugdsymfonieorkest	  de	  Vuurvogel	  verlaat,	  wordt	  het	  gespaarde	  

bedrag	  teruggestort	  en	  wordt	  de	  incasso	  door	  de	  stichting	  de	  Vuurvogel	  stopgezet.	  Men	  
heeft	  geen	  recht	  op	  een	  rentevergoeding	  over	  het	  reeds	  gestorte	  bedrag.	  

12. Indien	  een	  lid	  om	  wat	  voor	  reden	  niet	  mee	  kan	  met	  de	  tournee,	  wordt	  het	  gespaarde	  bedrag	  
teruggestort.	  Men	  heeft	  geen	  recht	  op	  een	  rentevergoeding	  over	  het	  reeds	  gestorte	  bedrag.	  

13. Als	  er	  niet	  gespaard	  wordt	  voor	  de	  tournee	  via	  deze	  regeling	  wordt	  het	  hele	  bedrag,	  voor	  de	  
reis	  aanvangt,	  geïncasseerd	  door	  Stichting	  de	  Vuurvogel.	  	  

	  
Dit	  systeem	  werkt	  des	  te	  beter	  naarmate	  er	  zo	  vroeg	  mogelijk	  mee	  begonnen	  wordt,	  zodat	  er	  
meerdere	  jaren	  achtereen	  gespaard	  kan	  worden.	  Wij	  raden	  dit	  dan	  ook	  iedereen	  aan.	  Op	  deze	  
manier	  kan	  het	  lid	  in	  elk	  geval	  mee	  met	  de	  tournee,	  die	  één	  van	  de	  hoogtepunten	  bij	  
Jeugdsymfonieorkest	  de	  Vuurvogel	  is.	  
	  
	  


