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MUDO ry [Rekisterinumero 187.541]                                                                                              :        

YHTEYSTIEDOT: mudo.lohja@gmail.com, p. +358505533790 (Vesa) 
POSTIOSOITE: MUDO ry, Karnaistenkatu 41 A 6, 08100 LOHJA 

  

 
MAKSAJA 
  

MAKSUTIEDOT LASKUN NUMERO ERÄPÄIVÄ SUMMA € 

MAKSUN SAAJA:     MUDO ry 
TILINUMERO:           FI 43 5236 0420 1443 59 

VIESTI MAKSUUN:  2020 Jäsen + oma nimi  
                                            (kirjoita viestikenttään maksaessasi myös harrastajan nimi) 

 30.1.2020  

MAKSUEHDOT: MUDO ry on yleishyödyllinen yhdistys ja se ei ole alv-velvollinen. Maksut on maksettava viimeistään laskun 
eräpäivänä yhdistyksen tilille annettujen ohjeiden mukaisesti. Laskuhuomautus on tehtävä ennen eräpäivää ja mahdollinen 
riidaton osuus maksettava eräpäivään mennessä. Viivästyneestä maksusta perimme 5 euron muistutusmaksun. MUDO ry:llä 
on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä viivästyneestä laskusta aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut.  

VUONNA 2020 JÄSENMAKSUT (valitse oma rivisi ja laske summa) a-hinta kpl yhteensä 

Alle 12-vuotiaat, 140 € / vuosi 
 

140 €   

12-vuotta täyttäneet, 180 € / vuosi 
 

180 €   

Maksun voi suorittaa myös 2. erässä. 1. Erä 50% 30.1.2020   sekä   2. Erä 30.6.2020 (50% +5 eur/maksu) 

Perhealennuksella alle 12-vuotias 90 € / vuosi  
- samassa taloudessa asuva perheenjäsen 2. ja 3. 

90 €   

Perhealennuksella 12-vuotta täyttäneet 130 eur / vuosi 
- samassa taloudessa asuva perheenjäsen 2. ja 3.  

130 €   

Perhealennuksella harrastajat 4. ja useampi   50 € / vuosi 
- samassa taloudessa asuva 4. ja useampi perheenjäsen. 

50 €   

Huoltajajäsen, joka ei itse harjoittele 
- antaa puhe ja äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa 

50 €   

UUDET 2020 alkuvuonna aloittavien henkilöiden maksut (puku tilataan vasta kun maksu on maksettu) 

ALOITUSPAKETTI Alle 12-vuotiaat, 70 € / kevätkausi 
 

70 €   

ALOITUSPAKETTI 12-vuotta ja vanhemmat 90 € / kevätkausi 
 

90 €   

JÄSENMAKSUT antavat jäsenille jäsenen perusoikeuksien lisäksi oikeuden osallistua harjoituksiin vuonna 2020. 
Vuoden 2020 aikana on suunniteltu yli ohjattua 200 harjoitusta jäsenille. 

 

JÄSENMAKSUT, jotka antavat jäsenille jäsenen perusoikeuksien lisäksi oikeuden osallistua harjoituksiin vuonna 
2020, joita on jopa 6 kertaa viikossa. 
 

Harrastajien jäsenmaksu on alle 12 vuotiaille 140 €/vuosi ja 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmilla 180 €/v. 
Perhealennus jäsenmaksuista samassa taloudessa asuville perheenjäsenille -50 €/vuosi 2. ja 3. samasta perheestä. 
Jos on 4. harrastaja ja useampi, niin heistä maksetaan vain maksaa vain 50 €/vuosi jäsenmaksua 
Lapsiharrastajan huoltajilla on myös mahdollisuus tulla jäseniksi, 50 € jäsenmaksulla. 
 

Maksun voi suorittaa myös myös 2. erässä   1. Erä 50% 30.1.2020   sekä   2. Erä 30.6.2020 (50% +5 eur/maksu) 
Tuo 5 eur lisämaksu toisen erän mukana johtuu pankin ja kirjanpidon kuluista, jotka perustuvat tapahtumamääriin.  
 

Kannatusmaksut henkilöjäsen 100 €/vuosi tai 1000 €/elinikä ja yritysjäsen 200 €/vuosi tai 2000 €/elinikä. 
 

Mudo ry sääntöjen mukaan kaikki uudet jäsenet hyväksyy aina hallitus. 


