
Kontingentbetaling for Zonta- året 2014-2015. 

Kontingent til ZI. 

1. Sidste dag for rettidig indbetaling til ZI er mandag d. 26. maj 2014 (på grund af Kristi Himmelfarts ferien)  

2. Kontingent til ZI for medlemmer er US$ 80 

3. Kontingent for nye/genindtrådte medlemmer er US$ 80 plus indmeldelsesgebyr på US$ 15.  

4. Bankgebyr i forbindelse med indbetaling af ZI kontingent skal betales af klubben 

5. Danske klubber betaler kontingent til ZI i US$.  

6. Klubbens kontingentindbetaling er først i orden, når ZI har modtaget såvel beløb som klubbens reviderede medlemsliste. 

7. Er kontingentet ikke rettidigt indbetalt udsender ZI en rykker. Det betyder, at der skal betales et rykkergebyr på US$ 15 

pr. medlem 

 

Kontingentindbetaling til ZI kan foregå 

• Online. (dette anbefales, fordi det et let for kassereren, og det sparer tid for de ansatte.) 

o På www.zonta.org er der speciel adgang for klubbens kasserer og klubformanden 

o Læs instruktionen, se den lille videofilm http://zonta.org/MemberResources/MembershipDues.aspx. 

o Ret medlemslisten online et par dage før indbetaling, hvis klubben har nye medlemmer. Det tager nemlig et par 

dage for HQ at få det på plads, så klubbens kontingent kan indbetales samlet. Er der ingen nye medlemmer, 

eller har du slettet medlemmer, er listen parat til betaling med det samme. 

o Der skal bruges enten Mastercard eller Visa 

• Wire-transfer. Her skal der bruges blanketter.  

o International Dues Renewal Notice/invoice (Form A) er sendt elektronisk til kassereren.  

o Denne liste skal revideres. Det sker ved at udfylde Form B/B1 

o Membership Report Form (B) er sendt elektronisk til kassereren, men kan også findes på 

http://www.zonta.org/MemberResources/Forms.aspx under the letter ”M” Member Report Form (Form B) 

påfør listen:  

� adresseændringer (nye adresser, e-mailadresser, telefon nummer etc)  

� nye medlemmer,  

� tidligere medlemmer, der genindtræder,  

� medlemmer, der har meldt sig ud,  

� samt medlemmer, der er afgået ved døden 

� er der ingen ændringer, skriv da ”No changes”  

o Membership Report Form (B1): udfyld denne, hvis nye medlemmer har modtaget en belønning fra Zonta (YWPA, 

JMK, AE) eller har været medlem af en Z eller Golden Z klub. 

o Membership Payment Transmittal Form (Form C) er sendt elektronisk til kassereren, men kan også findes på 

http://www.zonta.org/MemberResources/Forms.aspx under the letter ”M” Membership Payment Transmittal 

Forms (Form C) 

� Vælg den blanket, der hedder ”European clubs not paying with Euros” 

o Proof of Payment (kvittering): Husk, at det er klubben, der skal betale bankgebyret  

o Check liste for wire—transfer. Nedenstående skal sendes til :  memberrecords@zonta.org  eller pr. fax to +1 

(630) 928-1559, ATT:  Member Records. 

� Medlemslisterne Form A, B/B1 

� Membership Payment Transmittal Form Form C ”European Clubs not paying with Euros” 

� Proof of Payment (kvittering fra banken). 

 

 

 

Husk at antal af medlemmer på de reviderede medlemslister skal svare til antal af kontingentportioner; husk også det 

rigtige antal indmeldelsesgebyrer. Husk at klubben skal betale bankgebyr for overførsel af penge. Først når dette er i 

orden, er klubben ”in good standing”. 

 

 

 

 


