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        Bergambacht, 2 november 2014  
 
Beste leden, 
 
ln de media is veel aandacht besteed aan SEPA. Dit staat voor Single Euro Payments Area en is 
een Europese standaard die het makkelijker maakt om binnen de Europese Unie geld over te 
boeken. 
 
Wij als vereniging gaan vanaf dit seizoen over op EURO-incasso. Dit betekent dat de bestaande 
Nederlandse incasso wordt vervangen door de Algemene Euro-incasso. Wij zullen dan uw 
contributie incasseren van uw (nieuwe) lnternational Bank Account Number (IBAN).  
Het bestaande bankrekeningnummer waarop wij tot heden incasseren is binnen onze administratie 
omgezet in uw nieuwe IBAN-nummer. U hoeft ons niet uw IBAN-nummer door te geven.  
 
Als incassant dienen wij u als gemachtigde voortijdig op de hoogte te brengen van een aantal 
formele zaken. Dit om eventuele storno/terugboeking van een incasso mogelijk te maken. Wij 
kunnen uw bestaande Nederlandse machtiging blijven gebruiken. 
 
De zaken waarvan wij u op de hoogte moeten brengen zijn: 
 
lncassant lD VV Bergambacht: NL37ZZZ404642960000 
 
Uniek machtígingskenmerk per machtiging: Dit is een uniek volgnummer dat in de 
ledenadministratie is gegenereerd en begint met ons verenigingsnummer bij de KNVB, BBDX95Z 
Het machtigingsnummer zal bij de eerstvolgende incasso op uw bankafschrift zichtbaar zijn. 
 
Moment van incasso: De vereniging incasseert per seizoen halfjaarlijks de contributies.  
De eerst maal zal dat medio oktober/november zijn en de tweede maal in februari/maart. 
Dit zal een vast bedrag zijn per categorie en/of voetbalactiviteit. Voor de jeugdleden is het 
geboortejaar bepalend voor de categorie-indeling. De  contributiebedragen staan op de website 
van de VV Bergambacht en worden in de ledenvergadering vastgesteld.  
 
Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie mogelijk 
en dient vòòr 1 juni van het lopende seizoen voor het nieuwe seizoen te geschieden.  Bij latere 
opzegging zal de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd zijn. Dit heeft te maken met de 
afdracht van de verplichte bondscontributie.  
 
Een incasso mag binnen maximaal 8 weken zelf (via uw bank) teruggedraaid worden. Het is 
overigens fijn wanneer u een incasso wilt terugdraaien, u de ledenadministratie informeert omtrent 
de reden, zodat er met de eventueel volgende incasso rekening mee gehouden kan worden. 
 
Wij hopen dat bovenstaande informatie voldoende duidelijkheid biedt.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de VV Bergambacht 
 
 
T. den Ouden 
Penningmeester 


