
 
Beste leden,  

Ook in 2019 zal Blue Birds de contributie innen via ClubCollect. Zij hebben een systeem 
ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. 
Voor zowel de club als de leden zijn er voordelen.  

Wat is het precies?  

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om 
ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen 
ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link 
waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een 
betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele 
contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via 
iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de 
betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in 
rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je 
altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening 
staat.  

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden 
gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De 
persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële 
doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de 
persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).  

Voor meer informatie kun je terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als er tijdens het 
werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier 
altijd voor open.  

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contributie 2019 
 

 
 KNBSB Blue Birds Contributie 2019 
Honkbal/Softbal    
    
Senioren 18 jr en ouder €64,00 €174,00 €238,00 
Junioren 16 en 17 jr €28,60 €165,40 €194,00 
Aspiranten 13 t/m 15 jr €28,60 €145,40 €174,00 
Pupillen 10 t/m 12 jr €28,60 €129,40 €158,00 
    
Overige categorieën    
    
Beeball 5 en 6 jr €17,45 €78,55 €96,00 
Beeball 7 t/m 9 jr €17,45 €110,55 €128,00 
Beeball 10 strippenkaart €17,45 €16,55 €34,00 
Recreatie softbal €33,85 €130,15 €164,00 
Dubbellid  €74,00 €183,00 €257,00 
G-honkbal €33,85 €130,15 €164,00 
    
Niet spelend lid €17,45 €21,55 €39,00 
Donateur €0,00 €25,00 €25,00 
 
 
 
Wij werken samen met het Jeugdsportfonds 
  
Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u 
wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds.	Dit fonds betaalt (een 
groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of 
schulden. 
  
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers 
minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel 
te nemen. 
	 
Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdsportfonds 
	

																																																												 	


