
Cursusgeld digitaal betalen 

De AHC gaat digitaal! Naast het contant betalen van het lesgeld in de les, is het nu ook mogelijk om 

het lesgeld elektronisch te betalen. Binnen de AHC zijn er 6 verschillende disciplines met ieder hun 

eigen coördinator, lesindelingen en begroting (budget). Om het overzichtelijk te houden zijn er 

daarom een aantal spelregels opgesteld. . . . . 

De puppen en de socialisatiegroepen gaan (nog) niet digitaal. Voor die groep verandert er dus niets 

en blijven contant betalen. De overige disciplines hebben een eigen code gekregen: 

Apporteren APP 

Behendigheid BEH 

Combisport COM 

Flyball FLY 

Gehoorzaamheid GG 

Opvoed SHH 

Examen EX 

Cursisten kunnen hun lesgeld overmaken op Rabobank rekeningnummer NL49RABO0159318084 

t.n.v. Alphense Hondenclub te Alphen aan den Rijn. Bij de betaling moet in de volgende volgorde 

vermeld worden:  

Discipline, voornaam én achternaam cursist, roepnaam hond, lesuur (of examen) 

Belangrijk: er moet PER cursus betaald worden. Dus worden er meerdere cursussen gevolgd (met 

dezelfde of andere honden), dan voor iedere cursus het lesgeld apart overmaken!  

Een voorbeeld: Er wordt apporteren en flyball getraind en een GG1 examen gedaan door dezelfde 

persoon met dezelfde hond. Dan worden er dus 3 overboekingen gedaan. Namelijk : 

€ 55,- o.v.v. APP, Femke Wiegel, Tiësto, 20:00 uur 

€ 55,- o.v.v. FLY, Femke Wiegel, Tiësto, 20:00 uur 

€ 16,- o.v.v. EX, Femke Wiegel, Tiësto, GG1 

(Dit is slechts een voorbeeld. Bedragen kunnen ondertussen veranderd zijn.) 

Verantwoordelijkheden : 

- De cursist is zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste overboeking van het lesgeld. 

- De coördinator (of de cursusadministratie van de discipline) is verantwoordelijk dat de cursist 

tijdig op de hoogte gebracht wordt dat er betaald moet gaan worden én voor de controle op 

de betaling. Eventueel verkeerd geboekte betalingen worden doorgegeven aan de 

penningmeester. Elke coördinator heeft inzicht in de bankrekening met behulp van een eigen 

pas en kan zodoende zelf de stortingen controleren door te zoeken op hun code. 

- De penningmeester is verantwoordelijk voor de rekening en de bijbehorende geldstromen. 

De penningmeester zorgt daarom voor de overschrijvingen van saldo naar de algemene AHC 

rekening én voor de terugboeking van eventuele foutieve betalingen. 


