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Betreft: automatische incasso contributie
Beste (ouders van) leden,
Momenteel is de administratie omtrent de contributie een ontzettend lastige taak geworden
door de vele leden en alle verschillende bedragen en termijnen. Hierdoor hebben we als bestuur
besloten om voor volgend seizoen de contributie te innen via automatisc he incasso. Om u zo
goed mogelijk te informeren, sturen we u deze brief met informatie en als bijlage het
invulformulier voor de automatische incasso. We streven er als bestuur naar om zoveel mogelijk
leden de contributie te laten incasseren.
Hoe werkt automatische incasso?
U kunt zelf aangeven in het invulformulier wat uw voorkeuren zijn. U kunt ook kiezen om niet de
contributie te laten incasseren, dan zult u de contributie moeten blijven betalen zoals u nu
gewend bent. U geeft aan in welke termijnen u wilt betalen, u kunt in het overzicht zien welk
bedrag bij welke termijn hoort. Nadat u het invulformulier heeft opgestuurd of overhandigd aan
de penningmeester krijgt u een machtigingsformulier. Hier geeft u aan dat u de vereniging
machtigt de contributie te innen van uw rekening. We zullen de incasso doen op iedere 27 e van
de maand. De incasso gaat in per volgend seizoen.
Veel gestelde vragen.
- Wat als ik gebruik maak van de rotterdampaskorting?
De korting van de rotterdampas krijgt u aan het eind van het seizoen teruggestort.
- Wat als mijn contributie via het jeugdsportfonds loopt?
Contributies die (deels) via het jeugdsportfonds lopen, komen niet in aanmerking voor
automatische incasso.
- Wat als ik te weinig saldo heb?
Dan kan er niet worden geïncasseerd en krijgt u bericht van de penningmeester dat er niet is
geïncasseerd en dat u handmatig de betreffende termijn moet betalen.
- Wat als ik mijn lidmaatschap opzeg?
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap opzeggen, krijgt u bericht over het stopzetten van uw
automatische incasso. Mochten er bondskosten zijn betaald door de vereniging worden deze
kosten aan u doorberekend.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de penningmeester: Vinny Potter.
vinnypotter@hotmail.com – 06 14452483
Met vriendelijke groet,
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Bijlage: Invulformulier automatische incasso
Vul onderstaand formulier compleet in, ook als u geen gebruik wilt maken van de automatische
incasso. Na invullen, levert u dit formulier in bij Vinny Potter. U kunt zowel het formulier
overhandigen als opsturen. Wenst u dit laatste, stuurt u dan het formulier naar:
Tweelingenstraat 67, 3318 BR, Dordrecht.
N.B. Ook aanleveren als u geen gebruik wilt maken van de automatische incasso!
Naam van lid:
Email-adres:
Spelend lid / niet spelend lid
Doorhalen wat niet van toepassing is

O Wel automatische incasso
O Geen automatische incasso
Gewenst aantal termijnen*:
O Per jaar

Wordt in februari afgeschreven

O Per half jaar

Wordt in september en in maart afgeschreven

O Per Kwartaal

Wordt in september, december, maart, juni afgeschreven

O Per maand

Wordt iedere maand afgeschreven

*Onafhankelijk van de termijn, wordt de incasso op de 27e van de maand geïncasseerd.

Overzicht bedragen en termijnen:

