Wijchen, januari 2019

Onderwerp:

Samenwerking met KNLTB.Collect / ledenbetalingen

Beste leden van L.T.V. Vormer,
Om de inning van de contributies professioneler te laten verlopen, kiest
het bestuur ervoor om de inning van de ledencontributie uit te besteden
KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van
contributies. Daarbij vertrouwen we erop dat alle contributies tijdig geind kunnen worden. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is géén incassobureau. De samenwerking met KNLTB.Collect levert zowel de leden als de
club voordelen op. Het voordeel voor de leden is de professionelere benadering vanuit KNLTB.Collect, mede t.a.v. de afgegeven machtigingen voor
automatische incasso (SEPA-incasso).
Wat betekent dit nu concreet?
KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect zal via e-mail (en eventueel sms of brief) contact opnemen met alle leden. Het is daarom van belang, maar tevens uw eigen verantwoordelijkheid, dat u aan de ledenadministratie/ secretaris van
Vormer tijdig recente en juiste gegevens van u aanlevert.
De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail, sms en/of brief. Door op
een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Bij Vormer
gaan de betalingen, zoals u al gewend was, via automatische incasso.
Enkel als daartoe in een ledenvergadering wordt besloten, kunnen de betaalopties “via iDEAL” of “gespreid betalen” toegevoegd worden.
Voor “gespreid betalen” zullen de kosten worden doorbelast aan het daarvoor opterende lid.
Een deel van de door u aan de ledenadministratie/ secretaris van Vormer
verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en bankrekeningnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zal alleen zichtbaar zijn voor de ledenadministratie/ secretaris / penningmeester van Vormer, voor KNLTB.Collect en voor u als lid van Vormer. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging; dit zal plaatsvinden binnen de vigerende wetgeving omtrent privacy
(AVG). U kunt er, als lid van Vormer, erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële
doeleinden.
Het bestuur zal KNLTB.Collect in de nabije toekomst ook inzetten voor de
administratieve verwerking van les- en trainingsgelden en andere lidgebonden betalingen; qua uitvoering geldt dan hetzelfde als hierboven is geregeld ten aanzien van inning van ledencontributie.
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, neemt u dan contact op met de
penningmeester en/of met de secretaris c.q. ledenadministratie;
liefst per e-mail.
Het bestuur L.T.V. Vormer, voor deze:
de secretaris en de penningmeester.

