
 
10 september 2018 

 
Speciale Bramcourant voor 
onze leden en de ouders van 
onze jeugdleden! 
 
Natuurlijk beseft iedereen dat onze 
vereniging, ondanks de inkomsten van een 
goed draaiende kantine en een fors aantal 
sponsors, alleen maar kan rondkomen van 
de contributie-inkomsten.  
En toch zal het velen van jullie verbazen 
hoeveel moeite het soms kost om die 
noodzakelijke contributie te incasseren! 
Dan wordt het innen van contributie een 
tijdrovende en frustrerende klus, waar ook 
nog eens veel administratie bij komt kijken. 
 
Om ons daarbij te helpen zijn we als 
bestuur een samenwerking aangegaan met 
ClubCollect.  
Daarmee starten we met ingang van het 
aanstaande seizoen. Om precies te zijn: Op 
14 september 2018!  
ClubCollect zorgt voor een online tool die 
een aantal stappen van het factureren 
automatiseert. Waaronder het versturen 
van betaalverzoeken en van -herinneringen 
en het verwerken van betalingen.  
ClubCollect is dus geen incassobureau, 
maar zoals gezegd een online facturatie-
module die onze vereniging ondersteunt bij 
het innen van contributiegelden.  
 
Met ClubCollect krijg je een persoonlijke 
betaalpagina met een factuuroverzicht, 
waarin je bijvoorbeeld zelf je gegevens aan 
kunt passen of een vraag kunt stellen aan 
de ledenadministratie. 

 
Ten slotte biedt ClubCollect de 
mogelijkheid om in vier termijnen, met 
tussenpozen van een maand, te betalen.  
 
Hoe werkt het precies? 
 
Op 14 september a.s. ontvang je via 
ClubCollect een betaalverzoek per e-mail 
op jouw bij BSC’68 bekende e-mailadres 
met een link naar de online factuur van 
jouw persoonlijke betaalpagina.  
 
Naar de leden waarvan het e-mailadres 
onbereikbaar blijkt of onbekend is, wordt 
er na 3 dagen (17 september 2018) een 
betaalverzoek per SMS naar het bij BSC’68 
bekende mobiele nummer verstuurd. Dat is 
dan tegelijkertijd een goed moment om in 
overleg met de ledenadministratie je  
e-mailbereik te regelen! 
 
Op je persoonlijke betaalpagina geef je aan 
van welke betaalmethode je graag gebruik 
wilt maken. iDeal, automatische incasso of 
bankoverschrijving. 
 
Komt betaling in termijnen je beter uit? 
Dan biedt ClubCollect de mogelijkheid om 
in maximaal vier termijnen met 
tussenpozen van een maand te betalen. 
Dus op 14 september, 14 oktober, 14 
november en ten slotte op 14 december.  
Op uiterlijk 15 december 2018 dient het 
verschuldigde contributiebedrag (incl. 
eventueel wasgeld) volledig te zijn betaald. 
Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, 
dan kan vanaf dat moment niet meer aan 
trainingen en wedstrijden worden 
deelgenomen!  
 



 
Bij betaling in termijnen verlopen de 
betalingen altijd via automatische incasso 
of bankoverschrijving en rekent ClubCollect 
€ 1 per termijn als administratieve 
bijdrage. Je bepaalt zelf op welke dag de 
betaling wordt afgeschreven. Voorafgaand 
aan iedere afschrijving ontvang je ook nog 
eens een aankondiging. Zo ben je altijd op 
de hoogte en kun je ervoor zorgen dat je 
op tijd de overschrijving inplant! 

 
Belangrijk voor de ouders 
van onze jeugdleden! 
 
Als BSC’68 geen e-mailadres van een 
ouder of verzorger van een jeugdlid heeft 
maar wel van het jeugdlid, dan ontvangt 
dus het jeugdlid het eerste betaalverzoek! 
Let daar vooral op en pas dan via het 
volgen van de link naar de persoonlijke 
betaalpagina het e-mailadres aan! Er kan 
namelijk geen nieuwe incasso worden 
aangemaakt!  
Het zou wel heel erg naar zijn als een 
jeugdlid hierdoor van trainingen of 
wedstrijden zou worden uitgesloten.  
 
Neem bij vragen vooral contact op met 
ledenadministratie@bsc68.nl 
 
En op onze site vind je onder “De Club” een 
speciale rubriek “Contributie-inning door 
ClubCollect”. 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens delen 
Om deze dienstverlening uit te kunnen 
voeren deelt BSC’68 enkele 
persoonsgegevens met ClubCollect, zoals 
naam, e-mailadres, woonadres, 
bankgegevens, telefoonnummer en het te 
betalen bedrag. Je 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 gegevens-
verwerking. ClubCollect verwerkt de 
persoonsgegevens geheel in 
overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679.13-14). 
 
Op www.clubcollect.com/members kun je 
terecht voor nog meer informatie over 
Clubcollect.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur 


