
Beleid bij achterstand in betaling / wanbetaling 

 

Het komt helaas voor dat leden niet op tijd de contributiefactuur (jaar- dan wel kwartaal factuur) 

betalen of zelfs helemaal niet betalen. SC Bolsward probeert dan in onderling overleg met het lid zelf, 

dan wel met de leider van het team waarin het lid speelt alsnog tot betaling van de contributie te 

komen. 

Blijft betaling uit, dan zal uiteindelijk te spelerspas worden ingenomen, waarmee dan uitsluiting van 

het spelen van wedstrijden volgt. 

 

Jaar- kwartaal factuur 

In het geval van een jaar- of kwartaal factuur krijgen de leden 1 maand de tijd om de contributie te 

voldoen. Doen zij dit niet dan wordt er een herinnering gestuurd met een betaaltermijn van 14 

dagen. Is de betaling dan nog niet ontvangen, dan volgt een aanmaning met een betaaltermijn van 7 

dagen. De spelerspas wordt op dit moment ingenomen. Er volgt een gesprek met het lid dan wel de 

leider van het elftal waarin het lid speelt.  

In het geval van een automatische (jaar)incasso die mislukt, gaan wij er vanuit dat de leden zelf het 

jaarbedrag overmaken. Dit kan worden overgemaakt naar NL21 RABO 0308 7084 82 ovv. Contributie 

(lidnummer, naam). 

Uit de praktijk blijkt dat de volgende redenen door de bank worden opgegeven bij de storno’s ( het 

mislukken van een automatische incasso): ‘onvoldoende saldo’, ‘rekeningnummer niet correct’, 

‘terugboeking op verzoek van de klant’, geen machtiging verstrekt’. 

 

Twee mislukte kwartaal incasso’s achter elkaar 

Voor de leden waar de kwartaal incasso’s twee keer achter elkaar is mislukt stellen wij aanvullende 

voorwaarden. Deze voorwaarden luiden dat het lid wordt verzocht de contributie voor een half jaar 

in het vooruit te betalen. De betaaltermijn voor dit halfjaar is 14 dagen. Is de betaling dan nog niet 

ontvangen, dan volgt een aanmaning met een betaaltermijn van 7 dagen. De spelerspas wordt op dit 

moment ingenomen. Er volgt een gesprek met het lid dan wel de leider van het elftal waarin het lid 

speelt.  

 


