De inning van de contributie wordt uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen
van contributies.
Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.
Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op.
Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de
mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).
Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.
ClubCollect zal de betaalverzoeken versturen via SMS en e-mail.
Door op een link in deze sms/e.mail te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u
uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in
termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal worden verstrekt aan
ClubCollect en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester, ClubCollect en u als clublid.
Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op
https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html
Zorg er voor dat de ledenadministratie (joswgm@gmail.com) de juiste gegevens van u heeft
Op de pagina clubinfo-Ledenadministratie vindt u de contributies aan voor het nu startende seizoen 2018-2019.
Wij verzoeken een ieder de contributie in ieder geval te voldoen voor 1 September aanstaande.
Indien niet voor 1 September betaald is zonder een regeling te treffen met het bestuur volgt automatisch uitsluiting
van de wedstrijden en trainingen.
Verder zijn er nog altijd een aantal leden die niet of niet volledig aan hun contributieverplichting hebben
voldaan. Deze gaan allen, zonder uitzondering, naar het incassobureau en daarmee worden de kosten
aanzienlijk hoger dan wanneer men op tijd betaald zou hebben. Bovendien zullen deze leden niet mogen
trainen of spelen bij hun elftal totdat zowel de verplichting van het oude als het nieuwe seizoen volledig
werd voldaan.
Het rekeningnummer waar de contributie op gestort kan worden is; NL27INGB0004606161, onder
vermelding van de naam en voorletters van het lid.

