
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Tips contributie inning natuurijsclubs 
 
 
Contributie innen door natuurijsclubs kan op verschillende manieren. Van het langs de deuren gaan 
tot en met een volledig automatisch proces. Sectie natuurijs beschrijft hieronder de mogelijkheden 
voor het innen van de contributie:.  
 
Contributie innen kan  op verschillende manieren. 
1. automatische incasso 
2. aan huis ophalen / langs de deuren gaan 
3. Contributie inningsavond in het dorpshuis of  kantine 
4. niet eerder dan wanneer er ijs ligt. 
5. Geen contributie ophalen 
 
Automatische incasso: Dit kan elk jaar automatisch worden uitgevoerd. Na het uitvoeren van de 
incasso kunnen de lidmaatschapskaarten eenvoudig in de brievenbuis afgeleverd worden. 
 
Aan huis ophalen: Een situatie die nog door ijsclubs wordt gehanteerd. Vooral tijdens COVID-19 
leverde dit veel problemen op voor ijsclubs. Vrijwilligers worden terughoudend in contactmomenten.. 
Een ander bijkomend probleem is dat er steeds minder cash geld in huis is, waardoor de ophaler 
(/vrijwilliger) vaker dan 1x langs moet voor het innen van de contributie. Ook het afstorten van cash 
geld bij banken geeft meer en meer problemen. 
 
Contributie inningsavond: Deze situatie blijft mogelijk, , maar schept een ander probleem. Veel leden 
willen pinnen, maar dat is nog lang niet mogelijk bij iedere vereniging. Zie hiervoor het document: 
Pinnen bij de club. 
 
Welke mogelijkheden zijn er voor de situaties 2 en 3? 
 

1. Automatisch incasso, Informatie hierover kunt u opvragen bij de sectie Natuurijs of kijken 
naar: Invoering automatische incasso. 

 
2.  Bij alle leden een brief bezorgen waarin het bestuur uitlegt wat er aan de hand is. In de brief 

de leden vriendelijk doch dringend verzoeken de contributie over te maken waarna de kaarten 
thuis bezorgd worden. Of het geld in een enveloppe stoppen en af te geven bij de vaste 
vrijwilliger die anders de contributie ophaalt. 

3.   Hierbij wordt het geld afgegeven bij de locatie waar de zitting normaal wordt gehouden. De 
leden krijgen dan de kaarten nadien in de bus. 

 
Mogelijkheid 5 raden we ten sterkste af: de contributies een jaar niet innen en alleen de kaarten 
versturen. Hierdoor vervallen tijdelijk de inkomsten, maar de vaste lasten blijven doorgaan. Daarnaast 
zorgt dit voor extra administratie,  kost het de vereniging veel geld met de jaarlijks terugkerende vast 
lasten. Ook verslapt de band tussen leden en vereniging door het niet innen van de contributie. 
 
Er zijn dus voldoende mogelijkheden. Een tip aan de verenging die nog niet met een automatische 
incasso werkt; ons advies ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.  
 

 
 


