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Innen contributie Sportclub Boornbergum ‘80 

 

Het Algemeen Bestuur van de sportclub heeft besloten het bedrijf ClubCollect in de arm te 

nemen voor het innen van de contributie. We starten hiermee in februari 2020.  

Club Collect neemt de club veel lasten uit handen en is zeer klantvriendelijk voor de 

clubleden. Doel is het innen van de contributie makkelijker te maken op een manier die bij 

jou als lid past. Meer flexibiliteit voor de leden en meer overzicht voor de penningmeester! 

Hoe werkt het? 

Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via de mail. Komt de mail 

niet aan, dan krijg je een extra bericht via sms en/of post. Hierin staat een link waarmee je op 

jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: 

1. Contributie in één keer betalen: dit kan via iDEAL of automatische incasso. 

2. Betalen in termijnen: dit gaat altijd via automatische incasso, waarbij een kleine 

administratieve bijdrage in rekening wordt gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving 

krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen 

dat er voldoende saldo op je rekening staat. 

Wat delen wij met Club Collect?  

We delen de volgende persoonsgegevens: je naam en adres, e-mailadres en 

telefoonnummer. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De 

persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële 

doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de 

persoonsgegevens is geheel conform de vereisten onder de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).   

Wil je meer weten? 

Heb je vragen dan kun je penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het 

werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd 

voor open.  

 

Algemeen Bestuur, januari 2020 


