BIJLAGE 10 FINANCIEN
10.1 LEDENADMINISTRATIE
10.1.1 Mutaties:
Bron voor de inning van contributie is de ledenadministratie in Sportlink waarin de
nodige ledenmutaties plaatsvinden. Het muteren in de ledenadministratie is een
continue proces waarvoor de volgende functionarissen verantwoordelijk zijn.
1. Secretaris van Bestuur Senioren voor mutaties bij Seniorenleden en/of kader.
2. Secretaris voor het Jeugdbestuur voor mutaties bij jeugdleden en/of kader.
3. Penningmeester Hoofdbestuur voor mutaties in hoofdbestuur.
4. Ledenadministrateur voor overige mutaties.
10.1.2 Categorieën in Sportlink:
1. Bondsleden (spelende leden en functionarissen die vanuit hun functie
aangemeld worden bij de KNVB)
2. Verenigingsleden (donateurs, ondersteunende leden, spelende jeugdleden die
nog niet in competitieverband spelen en functionarissen die niet vanuit hun
functie aangemeld worden bij de KNVB.
3. Relaties (vrijwilligers die geen lid wensen te worden)
10.1.3 Contributie:
Vanuit Sportlink kan periodiek een batch worden aangemaakt voor automatische
incasso’s. Vervolgens wordt de batch door de penningmeester verwerkt in het
bankprogramma.
Aan leden die hun contributie niet via automatisch incasso betalen wordt een factuur
gezonden.
Controle op de ontvangst van de contributies wordt verzorgd door de
ledenadministrateur. Hij brengt periodiek verslag uit aan de penningmeester.
Bij niet tijdige betaling ontvangt het betreffende lid nog 1x een herinnering van de
functionaris en blijft hij/zij hierop nog in gebreke dan wordt Bestuur Senioren of
Jeugdbestuur ingeschakeld voor persoonlijk contact. Als uiterste maatregel kan
betreffende leden een speelverbod opgelegd worden.
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10.2 FACILITEITENPLAATJE SELECTIETEAMS
Faciliteitenplaatjes selectieteams op aanvraag beschikbaar.

10.3 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Aan de Algemene vergadering van de Sportvereniging Grol.
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Bij besluit van de Algemene vergadering van <datum waarop de betreffende
vergadering is gehouden> zijn wij, <namen van de leden van de kascommissie>
benoemd in de commissie als bedoeld in artikel 15 van de statuten van s.v. Grol,
genoemd: kascommissie.
We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het
verenigingsjaar <jaartal> onderzocht.

(eenvoudige en korte rapportage)
We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen
van
het
bestuur
en
de
toestand
van
de
vereniging.
We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester te dechargeren van zijn
beleid in<boekjaar>.
(uitgebreidere rapportage:)
Onze bevindingen zijn:
1. De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste
van een grote inzet van de penningmeester, de heer (of mevrouw) <naam
penningmeester>.
2. Wij hebben de mutaties in het kas- en bankboek van het <boekjaar>
onderzocht. Er is geen sprake van onduidelijkheid en het geeft geen
aanleiding tot enige twijfel.
3. Het geeft voldoende inzicht in de financiële transacties door middel van de
staat van baten en lasten (Resultatenrekening).
4. Het geeft door middel van de balans voldoende inzicht in de financiële
positie van de vereniging.
We adviseren de Algemene vergadering:
I.
de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in <boekjaar>.
Getekend op <plaats> <datum>,
<de namen en de handtekeningen van de leden van de kascommissie>
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10.4 ADRESSEN BEZORGERS CLUBBLAD

LIJST 01
BATTERIJ
BELTRUMSEWEG
HET BLIK
SLINGESTRAAT
VRAKKINKWEG
OUDE BORCULOSEWEG
DEN SLIEM
REDOUTE
VREDENSEWEG
VELDWEG
ZUIDGANG
LIJST 02
GOVERT FLINCKSTRAAT
ABEL TASMANSTRAAT
ALBERT CUYPSTRAAT
BEATRIXSTRAAT
BERNHARDSTRAAT
BORCULOSEWEG
DEN KOEM
EMMASINGEL
HOBBEMASTRAAT
IRENESTRAAT
JAN STEENSTRAAT
MESDAGSTRAAT
ORANJESTRAAT
P.POTTERSTRAAT
PIET HEINPLEIN
REMBRANDSTRAAT
RUBENSTRAAT
RUYSDAELSTRAAT
STEENBRAAKWEG
VELDPAPENWEG
VERMEERSTRAAT
V. VAN GOGHSTRAAT
V. KINSBERGENSTRAAT
WILHELMINASTRAAT
WILLEM ALEXANDERHOF
LIJST 03
ADM. HELFRICHPLEIN
EVERTSENSTRAAT
HARTEBROEKSEWEG
WATERMOLENPAD
HEEMSKERKSTRAAT
KAREL DOORMANSTRAAT
Handboek s.v. Grol
Versie Januari 2016

177

KUYPERSTRAAT
NOLENSTRAAT
DE RUYTERSTRAAT
SCHAEPMANSTRAAT
VAN SPEIJCKSTRAAT
THORBECKESTRAAT
TROELSTRASTRAAT
TROMPSTRAAT
WITTE DE WITHSTRAAT

LIJST 04
BEVRIJDINGSLAAN
CALLIXTUSSTRAAT
DS. BARTELSSTRAAT
J.F.KENNEDYLAAN
KARD. DE JONGSTRAAT
LUDGERSTRAAT
MONTGOMERYSTRAAT
NORMANDIESTRAAT
PASTOOR SMITSTRAAT
WIDUKINDSTRAAT
LIJST 05
BARKENKAMP
B.PH.ROVENIUSSTRAAT
BUITENSCHANS
DEKEN HOOYMANSINGEL
DS. HASPELSSTRAAT
MONDRAGONSTRAAT
PAPENDIJK
PR.FR.HENDRIKSTRAAT
PR. MAURITSSTRAAT
TRAMSTRAAT
VICARIESTRAAT
LIJST 06
B. VAN GALENSTRAAT
L.VERREIJCKENSTRAAT
LIMBURG STYRUMSTRAAT
M. VAN DULKENSTRAAT
RUURLOSEWEG
SPINOLASTRAAT
LIJST 07
BIERBROUWER
BLAUWVERVER
BLIKSLAGER
BONTWERKER
GROFSMID
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KATOENSPINNER
KLEERMAKER
KLOMPENMAKER
KOPERSLAGER
LEERLOOIER
LINNENWEVER
MOLENAAR
OUDE STEENBRAAKWEG
SCHRIJNWERKER
SPILLEDRAAIER
STOELENMATTER
TINNEGIETER
TOLGAARDER
WAGENMAKER
ZADELMAKER
ZILVERSMID

LIJST 08
BARAKKENPLAATS
BASTIONSTRAAT
BELTRUMSESTRAAT
BOOMPJESWAL
CANISIUSHOF
GANZENMARKT
GASTHUISSTRAAT
GOUDSMITSTRAAT
HET HEYDENRIJCK
HOUTWAL
KERKSTRAAT
KEVELDERSTRAAT
KLOOSTERSTEEG
KOKSTEEG
LEPELSTRAAT
LIEVELDERSTRAAT
MALIEBAAN
MARKT
MATTELIERSTRAAT
MOLENWEG
NIEUWESTRAAT
NIEUWSTAD
NOTENBOOMSTRAAT
SCHOOLSTRAAT
SCHRALENSTEIN
WALSTRAAT
ZIEKENHUISSTRAAT
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LIJST 09
DE DAEL
ELSHOFWEG
GROENEWEG
DE HORST
JAARTSVELD
NIEUWE GROENEWEG
OUDE WINTERSWIJKSEWEG
STATIONSLAAN
WINTERSWIJKSEWEG
LIJST 10
BEETHOVENSTRAAT
CHOPINSTRAAT
HAYDNSTRAAT
EIBERGSEWEG
ESCHWEG
INDUSTRIEWEG
LAANTJE VAN LASONDER
MARHULZENWEG
MORGENZONSTRAAT
MOZARTSTRAAT
PARALLELWEG
SWEELINCKSTRAAT
WOERDSEWEG
LIJST 11
BULTEN
GARSTENVELD
DE KIEVIT
DE KOORMAN
DE SNIEDER
DEN EMAU
BOSMAN
DE VELVER
DE KUNNE
LIJST 12
DE BEMPTE
LICHTENVOORDSEWEG
OUDE AALTENSEWEG
SLATMANSWEG
OUDE PAPENDIJK
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10.5 HANDLEIDING SPORTLINK
Gebruik Sportlink
Sportlink ondersteunt allerlei processen die binnen een sportvereniging voorkomen.
Bij de s.v. Grol wordt Sportlink gebruikt voor:
1.
2.
3.
4.

Ledenadministratie
Sponsoradministratie
Digitaal wedstrijdformulier
Financiële administratie

Ledenadministratie:
In januari 2012 zijn alle leden ingevoerd in Sportlink en vanaf dat moment is dit nog
de enige ledenadministratie die binnen de vereniging gehanteerd wordt en van
waaruit contributie wordt berekend en geïncasseerd.
Hierin vinden alle mogelijke mutaties plaats, zoals:
1.
2.
3.
4.

Wijzigingen in persoonsgegevens
Wijzigingen in activiteiten
Nieuwe aanmeldingen van leden
Afmeldingen van leden

Beheer ledenadministratie:
Voor het beheer van de ledenadministratie is de ledenadministrateur
eindverantwoordelijke. Deze functionaris wordt hierbij ondersteund door de
secretarissen van de jeugdafdeling en van de seniorenafdeling.
Deze secretarissen zijn verantwoordelijk voor mutaties en aan- en afmeldingen van
leden die, zowel op het veld als in de zaal, in competitieverband spelen en van leden
die uitsluitend trainingsactiviteiten hebben, de zogenaamde Trainingsleden.
Daarnaast zijn de secretarissen verantwoordelijk voor mutaties van functionarissen
die gerelateerd zijn aan genoemde activiteiten.
Voor mutaties, aan- en afmeldingen van ondersteunende leden is de
ledenadministrateur verantwoordelijk.
Voor overige mutaties, zoals voor bestuursleden, is de penningmeester van het
Hoofdbestuur verantwoordelijk.

Leeftijdscategorie:
De KNVB heeft voor haar verschillende competities leeftijdscategorieën ingesteld en
de s.v. Grol heeft haar contributiebeleid hierop afgestemd.
De s.v. Grol hanteert de volgende leeftijdscategorieën:
x
x
x

0 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder

(pupillen)
(junioren)
(senioren)

Peildatum is altijd 1 januari, voorafgaand aan het begin van een seizoen. Voor het
seizoen 2015/2016 is bijvoorbeeld 1 januari 2015 de peildatum.
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Spelcategorieën:
Door de KNVB zijn 3 sporten oftewel spelactiviteiten gedefinieerd die niet beïnvloed
kunnen worden. Het gaat hierbij om:
x Voetbal veld zaterdag
( zaterdagverenigingen)
x Voetbal veld zondag
(zondagverenigingen)
x Voetbal zaal
Zelf sporten toevoegen
Daarnaast kan een vereniging zelf sporten toevoegen. De beheerder van Sportlink
heeft deze mogelijkheid via Vereniging/Onderhoud/Sporten.
Voor de s.v. Grol zijn de volgende spelactiviteiten toegevoegd:
x Trainingslid
x Ondersteunend lid
x Veteranen 45+ veld
Uit oogpunt van contributieberekening is ervoor gekozen om “Ondersteunend lid” ook
als spelactiviteit oftewel sport aan te merken.
Dit betekent dat in het systeem Sportlink de ondersteunende leden beschouwd
worden als ware zij “spelende” leden. Via export naar Excel kan een definitieve
splitsing gemaakt worden tussen spelend en ondersteunend.
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10.6 AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN
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10.7 BRIEF AAN LEDEN DIE ZICH AFGEMELD HEBBEN
AfmeldingSpelendeLedenGrol
Groenlo,
Beste

,

Je hebt onlangs aangegeven geen spelend lid van de s.v. Grol meer te willen of kunnen zijn.
We hebben daar begrip voor en zullen dit verwerken in onze administratie.
Toch willen we je nog wijzen op de mogelijkheid om ondersteunend lid te blijven. Daardoor
blijft je relatie met jouw s.v. Grol intact en houd je gratis toegang tot de wedstrijden van Grol
1, ontvang je elk kwartaal het clubblad, aan het begin van elk seizoen de presentatiegids en
daarnaast kun je blijven meedoen aan allerlei activiteiten binnen de s.v. Grol. De contributie
wijzigt dan van € 14,00 per maand naar € 5,50.
Door ondersteunend lid van de s.v. Grol te blijven onderschrijf je dat je de maatschappelijke
functie van de s.v. Grol in de Groenlose gemeenschap belangrijk vindt en dat met name de
jeugdleden zich met jouw steun bij jouw s.v. Grol kunnen blijven ontwikkelen.
Als bestuur kunnen we ons voorstellen dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Als
dat zo is, hoef je geen actie te ondernemen en beschouwen we jou als ondersteunend lid.
Als je er geen gebruik van maakt, laat het dan binnen twee weken weten aan onze
ledenadministrateur.
Het is overigens ook nog mogelijk bij de s.v. Grol “trainend lid” te blijven. Je speelt dan geen
wedstrijden maar je kunt elke week van de trainingsfaciliteiten gebruik maken. Je kunt
meetrainen met een bepaald elftal of bepaalde groep, maar je mag ook zelf een groep
samenstellen en daarmee een avondje voetballen. Een lidmaatschap als trainend lid kost €
9,- per maand. Als je dat wilt, kun je dat kenbaar maken bij de secretaris van de
jeugdafdeling of de secretaris van de seniorenafdeling. Zie de contact-adressen op de
website van de s.v. Grol , www.svgrol.nl .
In onze statuten staat vermeld dat opzegging uitsluitend per 30 juni van enig jaar kan
plaatsvinden. Als jouw afmelding eerder plaatsgevonden heeft, dan blijf je in ieder geval,
gedurende de resterende kwartalen, tot die datum contributie verschuldigd tegen het tarief
van ondersteunend lid.
Met vriendelijke groet,
Namens de s.v. Grol,
A.J.M. Zieverink,
Secretaris

J.P.M. Scheinck,
voorzitter

Deze brief is verzonden door de coördinator van de Ledenadministratie,
Tom Hoffman, Van Kinsbergenstraat 4 , 7141 WD Groenlo
t.hoffman4@kpnmail.nl

Handboek s.v. Grol
Versie Januari 2016

184

10.8 PROTOCOL CONTRIBUTIE INCASSO
STROOMSCHEMA - PROTOCOL
CONTRIBUTIEBEHEER - INCASSOBELEID

Per kwartaal
Geen betaling
contributie

Per kwartaal wordt door de s.v. Grol contributie geind.

Ledenadministrateur
Schriftelijke herinnering
Termijn – 1 maand

Als de contributie niet geïnd kan worden, zal er een eerste
herinnering worden verzonden door de ledenadministrateur.

Bestuur senioren/jeugd
Innemen spelerspas
Termijn - 3 weken

Ledenadministrateur
2e schriftelijke

Debiteur wordt mondeling benaderd. Indien dit geen effect
sorteert wordt de spelerspas ingenomen via de coördinator
recreatieve seniorenteams of via de contactpersoon JB waarin
de speler actief is. De leider van het team wordt hierover
geïnformeerd. Een schriftelijke bevestiging naar debiteur en
afschrift naar ledenadministrateur en penningmeester.

Door de ledenadministrateur wordt een tweede herinnering
met sticker van de deurwaarder verzonden aan de debiteur
en een afschrift aan de penningmeester.

Er wordt door de penningmeester een “laatste” aanmaning

Penningmeester
“Laatste”
aanmaning
vordering vordering
Termijn - 3 weken

verzonden met kennisgeving dat, bij niet tijdige betaling, de
vordering ter incassering uit handen gegeven wordt.

Penningmeester
Incasso deurwaarder

Een deurwaarder kan schulden innen in opdracht van de
s.v. Grol
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10.9 DEKKINGSOVERZICHT VERZEKERINGEN KNVB
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10.10 SCHADERFORMULIER KNVB
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10.11 CONTRIBUTIE BEHEER SPORTLINK
In Sportlink moet bij Contributie-instellingen op tabblad 1 een boekjaar aangemaakt
zijn en dat boekjaar moet actief zijn. Hier moet ook de peildatum aangegeven
worden. Wanneer een nieuw boekjaar aangemaakt wordt, kan de keuze gemaakt
worden om de contributiebedragen te kopiëren uit het voorgaande seizoen.
Op tabblad 2 staan de verschillende contributiecategorieën met bijbehorende
bedragen per leeftijd.
10.11.1 Algehele contributieverhoging
Als er een algehele contributieverhoging plaatsvindt, kan hier per categorie en per
leeftijd de wijziging aangebracht worden door te dubbelklikken op de betreffende
categorie. Daarna de volgende procedure hanteren:
x Ga naar tabblad 5 “Koppelen”.
x Plaats vinkje achter “alle bestaande koppelingen verwijderen”
x Klik op icoon “Contributieprofielen berekenen en opslaan”.
x Klik vervolgens op het icoon “Diskette”.
10.11.2 Individuele contributieverhogingen
In de loop van een jaar verhuizen veel leden naar een hogere leeftijdscategorie. Het
systeem deelt deze leden automatisch in de juiste categorie in. De gewijzigde
contributieverplichting komt pas bij de betreffende leden tot uiting na een koppeling.
Het is aan te bevelen om voor elke contributieronde te koppelen voor individuele
gevallen. De procedure is gelijk aan bovenstaande met uitzondering van het 2e punt.
Dit vinkje dient juist niet gezet te worden.

10.11.3 Uitzonderingen op contributie
Er bestaan ook uitzonderingen op de standaardcontributies voor:
x Derde en volgende kind (geen senioren) vrij van contributie
x Erelid vrij van contributie
x Echtgenotes van overleden bestuursleden vrij van contributie
x Spelende leden op veld die tevens in de zaal voetballen, krijgen korting op de
combinatie van deze 2 categorieën.
x Veteranen 45+ veld: korting € 12,50
Elke keer als een algehele contributiewijziging plaatsvindt, dan gaan de
uitzonderingen verloren en moeten opnieuw ingegeven worden.
De uitzonderingen zijn eenvoudig in beeld te krijgen wanneer een overzicht
opgevraagd wordt onder “Personen” en als daarbij de juiste selectie gekozen wordt.

10.11.4 Uitzonderingen uitschakelen/invoeren
x Derde kind
Op enig moment kan zich de situatie voordoen dat een derde kind geen derde
kind meer is, door welke oorzaak dan ook. In dat geval moet de notitie “Derde
kind” verwijderd worden.
Tevens moet de vrijstelling in contributie ongedaan gemaakt worden.
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Om te bepalen of er “Derde kinderen” zijn, vraag je in Sportlink een ledenlijst
op en vervolgens selecteer je op adres. Op deze manier krijg je alle personen
die op een bepaald adres wonen onder elkaar in beeld. Bepaal vervolgens
hoeveel van die personen in de categorieën pupillen en/of junioren vallen.
Als dit er 3 of meer zijn, dan is het jongste kind het derde lid en daardoor
vrijgesteld van contributie.
Wijzig bij die persoon onder het tabblad “Financieel” het contributiebedrag in €
0,00.
Op het tabblad “Notities” kun je in het Vrije veld 2 aangeven dat het een
“Derde kind” betreft.
x

Ereleden
De ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Bij die persoon staat op het
tabblad “Notities” in het Vrije veld 2 aangegeven dat het een erelid betreft.
Onder het tabblad “Financieel” kan het contributiebedrag op € 0,00 gesteld
worden.

x

Echtgenotes overleden bestuursleden
Als bestuursleden overlijden tijdens hun bestuursperiode worden hun
echtgenoten automatisch lid zonder contributieverplichting. Procedure als bij
ereleden.

x

Zaalvoetbal
We onderscheiden 2 categorieën zaalvoetballers, te weten:
a. Zaalvoetballers die niet aan veldvoetbal bij s.v. Grol meedoen.
b. Zaalvoetballers die bij s.v. Grol ook meedoen aan veldvoetbal.
Zaalvoetballers onder categorie “b”vallen, doen dus in feite aan 2
spelactiviteiten mee. Bij elke spelactiviteit hoort een contributiebedrag. Het
totaalbedrag van deze 2 spelactiviteiten is in combinatie hoger dan de feitelijke
contributie die geldt voor die categorie.
Daarom hebben zij recht op een korting op de contributie en die kan vermeld
worden onder het tabblad “Overig”.

x
x
x

Veteranen 45+ veld
De leden die alleen aan deze competitie meedoen krijgen een korting van €
12,50 per kwartaal op het lidmaatschap omdat deze competitie beperkter is
van omvang.
De korting wordt vermeld onder het tabblad overig.

Alle benodigde informatie aangaande het lidmaatschap is te vinden op de website
van de s.v. Grol (www.svgrol.nl) onder lidmaatschap.

10.11.5 Contributie inning
De inning van de contributie gebeurd per kwartaal. (bij uitzondering ander tijdvak).
Vanaf het 2e kwartaal 2012 gebeurt dit via Sportlink.
De werkwijze is als volgt:
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Allereerst dienen de profielen gekoppeld te worden. Hierbij worden een
contributieprofiel gekoppeld aan een spelactiviteit Dit gebeurt voor alle leden waar
een wijziging in spelactiviteit heeft plaats gevonden.
Vervolgens is het raadzaam om, alvorens de contributiefacturering te verrichten, een
export te maken naar Excel. Dit gaat als volgt:
x Ga naar contributie – zoekscherm contributie
x Kies voor zoeken
x Het zoekresultaat kan vervolgens geëxporteerd worden naar Excel. (rode pijl
links onder) Evt kunnen kolommen toegevoegd worden voordat de export
plaats vindt (bijv. banknummer).
Het Excel bestand kan vervolgens bewerkt worden zodat er handig mee gewerkt kan
worden. Kolommen breder, bij bedragen de punt vervangen door komma, diverse
sorteringen maken.
De uit te voeren controles zijn in ieder geval:
x Staan er vreemde (geen standaard) bedragen bij. Het kan zijn dat er bij leden
nog een dubbele contributieprofiel staat. De oude dient dan verwijderd te
worden.
x Als er bij leden een contributie van € 0 staat is dit dan juist. (ereleden etc.). is
voor iedereen een contributieprofiel aangemaakt.
x Wordt de uitzondering Derde kind juist toegepast. De contributie is voor het
derde kind € 4, 50 (kleedgeld). Zie procedure onder uitzonderingen.
x Wordt bij de uitzonderingen zaalvoetbal en veteranen 45+ de korting
toegepast.
Bij vragen of onduidelijkheden kan een mail gestuurd worden naar de betreffende
secretaris.
Als de vragen/onduidelijkheden zijn opgelost kan de contributie worden gedraaid.
Hiervoor ga je naar Contributie – contributiefacturering
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Klaarzetten
Periode: kwartaal (meestal)
Periodenummer: kies gewenste periode (nummer 3e kwartaal =1 , 4e kwartaal =2
etc.)
Datum: datum van de facturatie
Omschrijving: s.v. Grol .. kwartaal … (bijvoorbeeld s.v. Grol 2e kwartaal 2013)
Eenmalige bedragen: geen (vooralsnog geen eenmalige bedragen gelijk met
contributie)
Boekjaar: staat goed (= actieve boekjaar)
Als alles goed staat kan gekozen worden voor de knop doorgaan rechts onderin.
Bewerken
De klaargezette run is onder het tabblad bewerken nog te controleren en aan te
passen.
Als de run goed is kan gekozen worden voor de knop doorgaan rechts onderin.
Afhandelen
Onder het tabblad afhandelen dienen de facturen voor de acceptgiro’s geprint te
worden.
Kies hiervoor de printericoon en selecteer alleen de acceptgiro’s.
Voor de automatische incasso dient een clieop bestand aangemaakt te worden.
Kies hiervoor de icoon clieop en bewaar het bestand in een speciaal aangemaakte
folder op je computer.
Kies vervolgens voor doorgaan (rechts onderin) om de run definitief te maken.
De run wordt vervolgens afgehandeld en verwerkt in de boekhouding.
De facturen voor de acceptgiro’s worden verzonden naar de betreffende leden.
Het clieopbestand wordt per mail aangeboden aan de penningmeester.
Tevens wordt aan de penningmeester het bedrag aan kleedgeld doorgegeven.
Indien buiten de kwartaalrun contributie geheven dient te worden (halfjaar of
individuele gevallen) dan is de procedure gelijk aan de beschrijving hierboven.
10.10.6 Uitvoer clieop bestand
Het clieop bestand wordt verwerkt door de bank. Voor leden waarvan de
automatische incasso wordt geweigerd dient alsnog een factuur te worden uitgeprint
en verzonden te worden naar het betreffende lid.
Als een automatische incasso door een lid wordt teruggedraaid dient tevens een
factuur uitgeprint te worden en verzonden te worden naar het betreffende lid.
10.11.7 Debiteurenbeheer contributie
De penningmeester boekt de financiële administratie bij. De ledenadministrateur vult
dit aan voor wat betreft de contributieontvangsten.
Als de boekhouding is bijgewerkt is vanuit Sportlink een actuele stand van de
openstaande contributievorderingen te verkrijgen.
Dit gaat als volgt:
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Ga naar contributie – saldilijstcontributieleden
Kies de gewenste datum en kies voor zoeken.
Het overzicht kan geëxporteerd worden naar Excel en naar eigen inzicht
bewerkt worden.
Openstaande facturen kunnen geprint worden via contributie overzicht openstaande
facturen.
Via contributie – aanmaningen kunnen aanmaningen geprint worden voor
openstaande contributies.
De tekst van de aanmaning is aan te passen via contributie – contributie instellingen
– tabblad factuurlay-out.
Bij oplopende achterstanden bij spelende leden worden de leden benaderd (via de
secretarissen). Als betalingen uit blijven kan besloten worden om de spelerspas in te
trekken.
Bij oplopende achterstanden bij ondersteunende leden neemt de ledenadministrateur
contact op om na te gaan wat de reden is.
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