
 

 

Stappenplan automatische incasso 

 
Wil de vereniging overstappen op automatische incasso voor het innen 
van contributie? Dan moeten er een aantal stappen worden doorlopen. 
 
Begin met het informeren van de leden over de nieuwe werkwijze van contributie-inning. 
Geef hierbij ook de argumenten om dit te doen: 

- minder vrijwilligers om contributie op te halen 
- mensen hebben steeds minder contant geld in huis 
- minder geldverkeer voor de penningmeester 
- aanzienlijk minder werk voor de penningmeester 

 
De eerste en misschien wel de belangrijkste stap is het aanleggen van een Excel-bestand 
met de gegevens van de leden, inclusief de hoogte van de contributie, het 
bankrekeningnummer van het lid en een emailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om 
later een incassobestand op te kunnen maken. 
 
Machtiging 
Vervolgens moeten alle leden een machtiging afgeven dat de vereniging de contributie 
automatisch mag innen. Het opstellen, uitdelen en verwerken van deze machtigingen onder 
de huidige leden is eenmalig (veel) werk. Bij eventuele nieuwe leden kan de machtiging in 
het aanmeldingsformulier opgenomen worden. 
 
Het registreren van de ledengegevens en ook machtigingen kan via een excel-bestand of 
een google spreadsheet. Maar er is ook software in de markt: 

• All United – www.allunited.nl 
• Clubcollect – www.clubcollect.com 
• Sportlink Club – www.sportlink.nl 
• Davilex – www.davilex.nl 

Bij het gebruik van een softwareprogramma zijn vaak kosten aan verbonden en aan Excel of 
Google spreadsheet niet. 
 
Sepa-overeenkomst 
Daarna moet er een overeenkomst worden afgesloten met de bank. Hiervoor wordt een 
contract opgemaakt. (Sepa-overeenkomst). Informeer bij jullie bank naar de mogelijkheden 
hiervoor.  
 
Incasso bestand maken.  
Een maand voor ingang van het nieuwe seizoen maakt de penningmeester een incasso 
bestand. Dit kan gevuld worden via een Excel bestand. Ook kan hij aangeven op welke 
datum het geïnd moet worden. 
 

In de praktijk komen echter ook storneringen voor. Een stornering is het terugdraaien 
van de automatische incasso door de ontvanger. Dit ontstaat als het lid niet voldoende 
saldo heeft, het incasserende rekeningnummer is geblokkeerd of het lid heeft de 
automatische incasso zelf teruggedraaid. Als penningmeester moeten deze storneringen 
verwerkt worden en de contributie inning opnieuw aan het lid aangeboden worden. Deze 
stappen en de eventuele maatregelen dienen van te voren bekend te zijn. Zo ook bij de 
leden voor wat betreft het niet betalen van de contributie en de gevolgen daarvan. Wees 
vooraf altijd duidelijk naar de leden over de betalingsvoorwaarden. En laat je goed 
informeren door de bank.  

http://www.allunited.nl/
http://www.clubcollect.com/
http://www.sportlink.nl/
http://www.davilex.nl/

