Afspraken betreffende het landelijk incasseren van de contributie voor een lokale IVN afdeling.

Administratieve afspraken

1. De afdeling bepaalt zelf de hoogte van het contributiebedrag en legt dit vast in de
landelijke ledenadministratie bij de leden van wie landelijk geïncasseerd gaat worden.
2. Voor lokale leden blijft de mogelijkheid bestaan om op een andere wijze de
contributie te betalen. Leden kunnen niet worden gedwongen om te betalen met een
incasso machtiging.
3. De lokale afdelingen voert zelf de financiële gegevens in de (landelijke)
ledenadministratie in. Te weten de IBAN, het bedrag en de tenaamstelling.
4. Aan de hand van een controlelijst verklaart de afdeling dat van alle leden op die lijst
een juiste machtiging aanwezig is. Dit i.v.m. een eventuele accountantscontrole.
5. Tussen de datum van overeenstemming over de controlelijst en de incassodatum
mogen geen wijzigingen in de ledenadministratie meer worden aangebracht.
6. De Servicedesk voert de laatste handeling uit, namelijk het invoeren van Type Incasso
(1e) en de Machtigingsdatum. De afdeling geeft daarvoor expliciet toestemming.
7. De Servicedesk stelt in overleg met de afdeling een datum vast waarop de informatie
in de ledenadministratie is ingevoerd. Bijvoorbeeld een week voor de uiteindelijke
incassodatum.
Financiële afspraken

8. Bij de afdeling wordt de peildatum voor de afdracht niet langer 1 januari, maar de
datum van de incasso vastgesteld in punt 8.
9. De afdracht van leden die in het vervolg landelijk worden geïncasseerd is de helft van
het contributiebedrag. In de factuur over de afdracht blijft dus een onderscheid
tussen landelijk betalende leden (afdracht = 50 %) en lokaal betalende leden (afdracht
in 2017 is € 10,-)
10. De afdeling financiën van het Landelijk Bureau betaalt dit bedrag uit aan de lokale
afdeling. Dat kan 1 keer per jaar of, als een afdeling dat wenst, max. 2 keer per jaar.
11. De afdeling bepaalt wanneer afgezien wordt van verdere inning en het lid wordt
uitgeschreven.
12. Nieuwe leden die zich in het lopende jaar, dus na de incassodatum melden bij de
lokale afdeling, worden door de afdeling verzocht zich aan te melden via de website
van het Landelijk Bureau, en met een automatische incasso te betalen.

Aldus in tweevoud opgemaakt:

Afdeling:
Datum:
Plaats:
Naam:
Functie:
Handtekening:

Landelijk Bureau
Datum:
Plaats:
Naam:
Functie:
Handtekening:

