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Eind 2011 werd de eerste informatieavond 

gehouden om verenigingen te informeren 

over de voordelen van automatische incasso. 

Hengelsportvereniging Limmen was erbij en 

penningmeester Rob Jak zegt DOEN! 

Limmen is een dorpje in Noord-Holland, tussen 

Alkmaar en Castricum met ongeveer 7000 inwo-

ners. Er is een jeugdvisclub en een visclub. De 

jeugdvisclub telt zo’n 60 leden en de ouderenclub 

ongeveer 160. De ledenadministratie van beide 

clubs wordt door 1 persoon gedaan. 

Hoe het was - betaling visbewijzen 

Eind november ontvangen alle leden een brief 

waarin wordt gevraagd om het verschuldigde be-

drag zelf over te maken. Doet men dit niet, dan 

krijgt men pas in januari een herinnering met ac-

ceptgiro. De vispassen worden door vrijwilligers 

rondgebracht. 

Naar de informatieavond 

Rob: ‘De vraag hield mij al een tijdje bezig: heeft 

het zin voor mij en de club om over te stappen op 

automatische incasso. Gaat ons dit tijd en geld 

sparen? 

Ik bezocht in september 2011 de informatieavond 

bij Sportvisserij Nederland. Dit heb ik als zeer 

nuttig ervaren. Ik besloot ervoor te gaan. Onze 

ervaringen wil ik graag delen. 

Gerben Koopmans gebruikte zijn club als voor-

beeld, maar deze zat niet bij de Rabobank. Hier is 

dat wel het geval. Ik stuurde een mail naar de 

Rabobank met onze plannen en werd een dag 

later telefonisch benaderd. 

Overstap op automatische incasso 

Aan de hand van dit telefoongesprek werd een 

contract opgesteld.  

De gegevens die ik doorgaf: Contributie Volwas-

sen € 30,- met mogelijke verhoging in de toe-

komst. 

Contributie Jeugd € 12,50 met mogelijke verho-

ging in de toekomst. 

Abonnement Het Visblad € 6,- met mogelijk ver-

hoging in de toekomst. 

Het maximum te innen bedrag werd vastgesteld 

op € 45,- en het maximum aantal te innen leden 

werd vastgesteld op 120. (= ruim 50% van ons 

huidige aantal leden) 

60 % * 160 * 30   = € 2880 

60 %  * 60 * 12,50  = €   450 

20 * Het Visblad   = €   120 

Totaal     = € 3450 

Het maximaal te innen bedrag werd dus €3450. 

Per jaar mogen we slechts  1 keer een incasso-

opdracht uitvoeren. Ik vond dit allemaal erg aan 

de krappe kant, maar men was er van overtuigd 

dat dit reële getallen waren. 

Het contract met bovenstaande gegevens werd 

door de bank opgesteld, goedgekeurd door beta-

lingsverwerker Equens en naar de visclub ge-

stuurd. Ondertekend door het bestuur en terug-

gestuurd. 

We hebben met het bestuur goed nagedacht hoe 

we een grote respons konden krijgen van het 

aantal leden die overstappen op automatische 

incasso.  

In de praktijk: Avontuur automatische incasso 

Standaard machtigingskaart van de bank 
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Meer weten over automatische incasso? Download dan via HSVservice -> Bestuur -> 

HSV Ledenadministratie -> Infoblad (PDF) “Contributie via automatische incasso” 
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Eén van de adviezen van Sportvisserij Nederland: 

een machtingsformulier bijsluiten bij de factuur/

acceptgiro en een antwoordnummer gebruiken. 

Dit was voor onze kleine club te duur. 

We kozen voor een arbeidsintensieve klus: Ieder 

lid krijgt een formulier die vrijwilligers van de club 

binnen twee weken persoonlijk komt ophalen. 

Deze methode is binnen onze gemeente bekend, 

want de kerk hanteert dit voor een jaarlijkse vrij-

willige donatie. 

Overstappen op automatische incasso werd niet 

verplicht gesteld, maar aangemoedigd door 

“enkele euro’s contributieverhoging voor leden die 

hieraan niet deelnemen. Dit geldt niet voor de 

jeugd. 

De response was ongeveer 70%. Hiermee kwa-

men we over de limieten van het contract (Te 

veel posten in de batch en een te hoog bedrag) 

en moest dit opnieuw worden opgesteld. Dit duur-

de enkele weken. 

Van de 142 posten zijn er drie wegens 

“administratieve redenen” gestorneerd.  

Terugkijkend 

We (ik) ben blij dat we deze stap hebben geno-

men. Zelfs voor een kleine club als ons scheelt 

het aanzienlijk veel werkzaamheden. 

Tijdens deze actie hebben we tegelijkertijd zoveel 

mogelijk email-adressen proberen te achterhalen. 

Met name voor onze leden buiten Limmen, maar 

ook voor de (actieve) wedstrijdvissers is deze 

snelle en goedkope communicatie handig. 

Voor onze leden binnen Limmen hebben we voor 

€ 6,- Het Visblad aangeboden. Ons aantal abon-

nees is hiermee gestegen van 10 naar 43. 

Advies aan andere verenigingen: ik zeg DOEN! 

Rob Jak 

HSV Limmen 

Penningmeester 


