Zorgeloos contributie innen en gespreid
betalen met ClubCollect
ClubCollect is in 2013 ontstaan vanuit het idee om contributie-inning voor clubs en
verenigingen gemakkelijker te maken. Clubs hebben te maken met teruglopende
inkomsten uit bijvoorbeeld sponsoring maar ook met leden die steeds meer
online betalen. ClubCollect heeft een online tool ontwikkeld die inspeelt op deze
ontwikkelingen en zo clubs en leden op verschillende manieren ondersteunt.

Betere Cashflow

Meer betalende leden

•

Hoger percentage betalende leden door
het automatisch versturen van vriendelijke
herinneringen via email, sms en brief.

•

Door gespreid betalen aan te bieden
krijgen meer mensen de mogelijkheid om
lid te zijn van een vereniging.

•

Van alle facturen waarvoor een
betaalkeuze is gemaakt, wordt vrijwel
direct 100% van het totale bedrag aan de
club overgemaakt.

•

Overzichtelijk voor welke facturen een
betaling is binnengekomen of waarvan de
betaaltermijn is verstreken.

Meer gemak en tijdsbesparing

Meer online

•

Makkelijker overdraagbaar op een nieuw
bestuur.

•

Real-time online overzicht, overal
beschikbaar via laptop, tablet of telefoon.

•

Het versturen van de facturen, het innen,
herinneren en verwerken is volledig
geautomatiseerd.

•

Facturen zijn online te wijzigen of in te
trekken.

Onze effectieve methode van contributie innen resulteert in een hoger percentage geslaagde
inningen, een betere cashflow en eenvoudigere inningstrajecten.
Het uitwisselen van betaalbestanden met uw bank en handmatig afletteren is niet meer nodig.
Leden ontvangen op tijd hun factuur en kunnen indien gewenst gespreid betalen, terwijl uw
vereniging vrijwel direct over het volledige contributiebedrag beschikt.

Zo eenvoudig werkt ClubCollect

1 – Upload uw gegevens
vanuit Excel of uw
(ledenadministratie)systeem

2 – De betaalverzoeken
worden verstuurd via e-mail,
sms en brief

3 – U krijgt uw geld gestort
ongeacht of in termijnen
wordt betaald

Nog enkele voordelen
Eenvoudig koppelbaar
• In veel gevallen kan ClubCollect eenvoudig aan uw huidige
ledenadministratiesysteem worden gekoppeld. U hoeft daarin niets te veranderen.

Geen incassobureau
• ClubCollect is geen incassobureau. Dit uit zich in onze vriendelijke benadering
richting uw leden.
• De vereniging bepaalt of er in uitzonderlijke gevallen een incassobureau
ingeschakeld wordt via ClubCollect.

Up-to-date ledenlijst
• Leden kunnen in hun persoonlijke betaalomgeving incorrecte of missende
informatie aanvullen met als resultaat een up-to-date ledenlijst.

Service
• ClubCollect is iedere werkdag van 08:30 tot 17:30 bereikbaar per telefoon en e-mail
voor het beantwoorden van vragen van clubleden en bestuursleden.
• De import van uw ledenlijst kan, indien gewenst, door ClubCollect voor de
vereniging gedaan worden.

Betaalgemak
• Leden kunnen betalen via iDEAL of per SEPA incasso.
• Indien een SEPA incasso wordt gestorneerd, ontvangt het lid automatisch een nieuw
betaalverzoek waarmee via iDEAL betaald kan worden.

Referenties
“De plezierige en professionele samenwerking met
ClubCollect bevalt goed. Er is goed gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om gespreid te betalen en
we zijn dan ook erg tevreden dat wij deze optie op
een verantwoorde manier aan onze leden kunnen
aanbieden.”

Mampaey The Hawks
Jurgen Klaverdijk
Penningmeester

SV Rap
Ewout Luykxs
Penningmeester

“ClubCollect is voor ons een win-win situatie gebleken
en dat geldt voor elke sportvereniging. Het versturen
van de contributies is kinderspel en het betalen van
de contributie is voor de leden in een handomdraai
geregeld.”

“Door het uitbesteden van onze facturatie aan
ClubCollect kunnen wij ons concentreren op waar we
goed in zijn: wekelijks keeperstraining geven aan meer
dan 500 hockeykeepers. Dankzij ClubCollect kunnen
deze bovendien voortaan gespreid betalen.”

GoalieWorks
Pirmin Blaak
Eigenaar

Over ons
ClubCollect is in 2013 opgericht met medewerking van Le Credit Sportif BV en Social Payments
BV. Le Credit Sportif bedient meer dan 950 (sport)verenigingen met kassa- en betaalsystemen
en verwerkt jaarlijks miljoenen transacties. Social Payments is specialist op het gebied van online
bancaire systemen.
ClubCollect is een Nederlands bedrijf met internationale ambitie. Vanwege het succes in Nederland
bieden we sinds 2015 onze diensten ook aan in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Kijk voor een demo van het systeem op clubcollect.com
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