Procesbeschrijving
Landelijk incasseren van contributie voor lokale IVN-afdelingen
1.
2.
3.
4.

Voorwaarden om mee te mogen doen
Wat moet de lokale afdeling doen
Wat moet het landelijk bureau doen
Hoe vindt de jaarlijkse afdracht voortaan plaats

Ad. 1 Voorwaarden om mee te mogen doen:
- Door alle leden is een machtiging ingevuld. Hetzij een eerder afgegeven machtiging aan de
lokale afdeling, hetzij een nieuwe machtiging verstrekt door het Landelijk Bureau.
- De afdeling levert alle noodzakelijke informatie van de leden (zie onder 2).
- De inning van de contributie vindt 1x per jaar of 1x per maand plaats. De voorkeur gaat uit
naar jaarlijkse incasso’s, maar dit is de leden niet te verplichten.
- Deelname is voor minimaal 1 jaar om ervaring op te bouwen verbeteringen te kunnen
doorvoeren.

Ad 2. Wat doet de lokale afdeling:
• Informeren van de lokale leden over de manier van contributie betalen en de
vooraarden. Het Landelijk Bureau kan een voorbeeld brief aanleveren.
• Lokale afdeling verzamelt de volgende gegevens van de lokale leden en voert deze in de
(landelijke) ledenadministratie:
o IBAN rekeningnummer (zonder spaties of punten)
o Te incasseren bedrag (in eurocenten)
o Soort lid: LID IVN of Huisgenootlid
o E-mailadres of telefoonnummer waarop lid bereikbaar is

Ad 3. Wat doet het landelijk bureau:
• Namens de lokale afdeling een machtigingsformulier versturen aan de leden, indien
gewenst.
• In de Landelijke Ledenadministratie:
o Betrokken leden omzetten van lokaal betalend in landelijke betalend.
o IBANcodes controleren op spaties, punten, teveel of te weinig tekens.
o Aanvinken 1e incasso.
o Invullen datum Ondertekening machtiging (datum afspreken)
• Ingevoerde gegevens opsturen naar penningmeester of ledenadministrateur en laten
controleren.
• Datum afspreken waarop de eerste incasso plaats gaat vinden.

Ad. 4 Hoe vindt de jaarlijkse afdracht voortaan plaats
• Het Landelijk Bureau rekent de afdracht over betrokken jaar uit:
o Aantal geïncasseerde Leden IVN
x € 10,o Aantal geïncasseerde Huisgenootleden x € 1,60
o Aantal landelijk betalende leden
x € de helft van contributiebedrag

