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Apeldoorn / Wolvega, september 2017 

Onderwerp: Incasso van uw jaarlijkse contributie. 

Geacht BAV lid, 

BAV aanbeveling. 
Om de ( toekomstige ) contributiebetaling, voor óók Uw vereniging, gemakkelijker te maken 
kunt u een machtiging afgeven. 
De contributie wordt dan jaarlijks eenmalig, in het 4e kwartaal, met uw vereniging verrekend. 

Door middel van het afgeven van een machtiging voor het incasseren van de jaarlijkse contributie maakt 
u in de toekomst één en ander zowel voor u, als voor ons, beslist minder tijdrovend en dus minder duur. 
Aangezien wij als uw belangenorganisatie, net als uw vereniging, uitsluitend met vrijwilligers 
werken durven wij u om deze, in feite simpele, medewerking te vragen. 

De voordelen zijn: 

• u vergeet niet te betalen; 
• uw vereniging ontvangt een korting op het contributiebedrag. Over 2017/ 2018 

bedraagt deze korting € 5,00. U betaalt, € 57,00 in plaats van regulier € 62,00; 
• wij incasseren uw contributie dan in het 4e kwartaal van ieder kalenderjaar. 

 Daarnaast: 

• voorkomt u dat wij uw vereniging ( kostbare ) herinneringen en/of aanmaningen 
moeten zenden; 

• bespaart u en uw vereniging en ons veel werk en dus tijd en kosten; 
• kunt u bij een ( ten onrechte of onterecht ) afgeschreven bedrag binnen 56 

kalenderdagen na de dag van afschrijving een verzoek tot terugboeking indienen 
bij uw bank; 

• kunt u een afgegeven machtiging te allen tijde, via het secretariaat van de BAV,  
      ( zie links boven) schriftelijk intrekken. 

Een machtigingsformulier wordt u daartoe als bijlage meegezonden. 

In het vertrouwen dat u ons verzoek zult inwilligen, verblijven wij, u een zeer succesvol 
voetbaljaar toewensend, met vriendelijke sportgroeten, 
Bestuur BAV, George H. Stuivenvolt, penningmeester.


