
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden, donateurs en ouders/verzorgers,  
 

Met deze brief informeren wij u over een wijziging van de inning van de contributie met ingang 

van heden. Nadat onze contributieman zijn functie neergelegd had, heeft het bestuur geen 

opvolger kunnen vinden. Om die reden is besloten om in zee te gaan met ClubCollect; een 

online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen 

van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen. 

 
Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor u als lid. Met ClubCollect krijgt u  een 

persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht. Hierin kunt u onder meer uw persoonlijke 

gegevens aanpassen of kunt u een vraag stellen aan de contributie-administratie. 

 
Wanneer ontvangt u de contributiefactuur? 

Begin september verstuurt ClubCollect de facturen  met een betaaltermijn van 30 dagen. De 

facturen voor de toeslag prestatieve jeugd worden in oktober verstuurd met een betaaltermijn van 

30 dagen. 

 
Hoe werkt het precies? 

ClubCollect is een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van 

contributiegelden. Vanaf komend seizoen ontvangt u (per e-mail, sms of per brief) via ClubCollect de 

aankondiging van de automatische incasso door middel van een factuur met een link naar uw 

persoonlijke betaalpagina. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u controleren of de gegevens die 

worden gebruikt de juiste zijn. U heeft een week de tijd om eventuele wijzigingen in de 

privégegevens aan te brengen. Daarna start de procedure voor automatische incasso. Drie dagen 

voordat deze plaats vindt ontvangt hiervoor een herinnering via email en/of SMS.  

 

Voor hun activiteiten brengt ClubCollect aan onze vereniging kosten in rekening. Om deze 

kosten enigszins te compenseren, zullen wij ieder lid per contributiejaar € 1,50 in rekening 

brengen. Dit bedrag wordt op de factuur vermeld. 

Wanneer het bedrag van de contributie de eerste keer niet geïnd kan worden, zal er op een 

later tijdstip opnieuw een incasso plaatsvinden. Ook hiervan krijgt u vooraf bericht. Echter, het 

contributiebedrag zal dan verhoogd worden met een bedrag van € 5,00. Mocht de incasso dan 

nog niet gelukt zijn, dan zien wij ons helaas genoodzaakt om de spelgerechtigheid te 

blokkeren. Er kan dan niet getraind en gespeeld worden. Wij hopen echter dat deze maatregel 

niet toegepast hoeft te worden. 

 
Uw contactgegevens controleren en/of wijzigen 

Heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mail adres? Of zijn uw contactgegevens gewijzigd? 

Geef het zo snel mogelijk door om onnodige kosten te voorkomen. Er zijn een aantal 

mogelijkheden om dit door te geven aan de vereniging. 



 

 

1) Via de Voetbal.nl app 

Alle KNVB leden (spelende leden in een KNVB competitie, trainers, leiders en officials) kunnen via 

de Voetbal.nl app hun adresgegevens en telefoonnummer zelf wijzigen. Door de koppeling met 

Sportlink wordt hierdoor uw wijziging ook automatisch verwerkt in onze ledenadministratie. 

Voor meer informatie, zie Handleiding gegevens wijzigen voetbal.nl app. 

 
2) Via de  ledenadministratie 

Gegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven per mail aan de ledenadministratie 

ledenadministratie@svpoortugaal.nl. 

 

Wat gebeurt er als uw juiste contactgegevens niet bekend zijn bij de club? 

Via e-mail of sms ontvangt u vanuit ClubCollect een betaalverzoek met een link naar uw 

persoonlijke betaalpagina. Indien uw e-mail adres of telefoonnummer onbekend of onjuist is 

dan ontvangt u de link naar uw persoonlijke betaalpagina door middel van een brief per post. 

ClubCollect brengt hier extra kosten voor in rekening die naar u zullen worden doorbelast. 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens 

met ClubCollect, waaronder uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer 

en het te betalen bedrag. Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden 

verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website 

van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt 

de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14). 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.clubcollect.com/nl/faq-leden. Indien u daarna nog 

vragen hebt kunt u altijd de contributieadministratie (contributie@svpoortugaal.nl)  

benaderen.  

 
Met sportieve groeten, 

Bestuur sv Poortugaal 
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