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Geacht Lid,  
 
 

Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende 
jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro 
Payments Area.  
SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over 
enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling 
van of naar andere Europese landen. 
 
De invoering van SEPA heeft ook invloed op de financiële handelingen bij 
sportverenigingen. 
O.a. moeten wij u informeren wanneer er een automatische incasso gaat plaatsvinden, 
rekeningnummers moeten geconverteerd worden en er moet gekeken worden naar de 
machtigingen die ooit door de leden zijn afgegeven. 
 
M.b.t. deze laatste, wij hebben alle oude geldige machtigingen met 1 handeling, in bulk, 
digitaal vastgelegd. Dit wil zeggen dat voor alle leden waarbij de betaalmethode op 
automatische incasso staat en welke een IBAN nummer hebben, kan automatisch een 
digitale machtiging wordt gegenereerd. 
Deze gaan wij niet naar een ieder sturen. Wilt u echter toch een kopie van deze 
machtiging willen hebben dan kan deze op afroep verstrekt worden. 
 

Contributie komend seizoen. 
 
Als u geen machtiging voor een automatische incasso hebt afgegeven valt eind  
september de acceptgiro voor de jaarlijkse contributie weer bij u in de bus.  
 

Voor de betaling hebben wij een einddatum ingesteld van 26 oktober. 
 
Mocht uw betaling op deze datum niet binnen zijn, dan zal er vanaf het eerst volgend  
weekend niet gespeeld mogen worden. Pas wanneer er betaald is kan er weer gespeeld 
worden. 
 
Automatische incasso. 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de automatische incasso. 
Er zijn aan een automatische incasso geen kosten verbonden. Van dit voordeel laten we u 
graag profiteren. U krijgt korting op uw contributie.  
 
U bent nooit meer te laat met betalen. De rekening betalen wórdt voor u geregeld.  
En u kunt in 2 termijnen betalen!  
 
Ons dringend verzoek is dan ook om uw vereniging ook op deze manier te steunen en de 
opdracht te geven. Maak het uzelf en uw vereniging makkelijk! 
 
Graag per email reageren als u een automatische incasso wilt! 
Dit met naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer en of u in één of twee  
termijnen wilt betalen. 



 
philipvannoort@hotmail.com. 
 
Het (eerste) bedrag zal eind september worden geïncasseerd. 
 
Gaat er in uw beleving iets verkeerd met de incasso, dan kunt u altijd binnen acht dagen 
de bank verzoeken voor een stornering of een schriftelijke bevestiging aan de 
penningmeester sturen.  
 
Let op : afgelopen jaar is het een aantal malen voorgekomen dat er via de automatische 
incasso niet geïnd kon worden. Ook dan zal er niet gevoetbald kunnen worden door die 
spelers. 
 
 
 
Philip van Noort 
 
 
 
 
 


