Velkommen til 2015 og til nyt medlemssystem
Kære medlemmer og forældre i Holbæk Taekwondo Klub, vi er som overskriften antyder også
kommet ind i 2015 og har sagt farvel til girokort og goddag til faste månedlige træk og
medlemshåndtering via internettet 
Fremover vil I ikke længere modtage de kvartalsvise girokort da kontingentindbetalinger, ind- og
udmeldelse af klubben vil foregå via vores hjemmeside.
Det er vigtigt at I opretter jer og registrerer kreditkort senest d. 8. april 2015.
I den forbindelse er jeres første opgave at gå ind på vores hjemmeside på www.htkd.klub-modul.dk
Vælg menu punktet: opret profil:

Udfyld nedenstående form og tryk på opret profil.

Når du har oprettet dig herinde skal du klikke på Holdtilmelding:

Herinde vælger du det hold der passer til dig.
Holdene er opdelt i aldersgrupper: KIDS fra 3 – 7 år, kontingent 7 – 25 år og kontingent 26 ->

Prisen er understreget og er det link du skal trykke på her for at komme til betalingsvinduet.

Læs betingelserne og accepter ved markering i feltet til venstre for og klik herefter på: KLIK HER FOR
AT BETALE.

Her kan du se på hvilke tidspunkter du bliver opkrævet. Accepter og gå til betaling.

Indtast dine kortinformationer og du vil fremover automatisk blive trukket for dit kontingent.
Kontingent
Kontingent er fortsat kr. 130,00 pr. måned. Der vil i beløbet der opkræves være et gebyr på kr. 2,00
til dækning af NETS gebyr og abonnement. Det fremgår ikke separat af beløbet men står som et
samlet med kr. 132,00
Licens til forbund
Opkrævning for licens til forbundet kr. 200,00 pr. år bliver automatisk trukket på jeres kort hvert år i
januar måned. I skal ikke selv vælge denne ved tilmelding da det så trækkes med det samme.
Udmelding
Udmeldelse kan ske ved at sende en mail til medlem@htkd.dk

