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Voorstel tot wijziging Artikel 8. “Inning” van het HHR van de vereniging buurtschap Nobelhorst Zuid 

Waarom het bestuur tot aanpassing wil overgaan: 

Hoewel het merendeel van de leden de contributie bij de eerste facturatie tijdig voldoet, is zowel in 2019 als in 2020 

gebleken dat er ook een groep leden is die meermaals herinnerd moeten worden de contributie te voldoen. Dit is een 

intensieve en ongewenste belasting voor het bestuur. 

Bij voorkeur maakt de vereniging gebruik van door de leden afgegeven doorlopende incasso voor het innen van de 

contributie. Het bestuur wil deze betalingsmethode echter niet als enige mogelijkheid verplicht stellen en de 

mogelijkheid blijven bieden om de contributie door de leden zelf over te laten maken.  

Daarom heeft het bestuur besloten om de ALV voor te stellen het huishoudelijk reglement met betrekking tot de wijze 

van contributie inning te wijzigen. Enerzijds wordt een ruimere betalingstermijn geboden (van 2 weken naar 30 

dagen), anderzijds een stringent, maar duidelijk incasso beleid. Hierbij is het moment van factureren vastgelegd, 

maar is ook nadrukkelijk het toepassen van een buitengerechtelijk incassotraject toegevoegd.  

Uiteraard gaat het bestuur ervanuit dat met het verduidelijkte factureringsbeleid zal blijken dat de laatst genoemde 

mogelijkheid niet toegepast hoeft te worden. 

 

Hieronder staat het huidige Artikel 8. Inning. Op de volgende pagina is het zelfde artikel met de voorgestelde 

wijzigingen opgenomen. U kunt stemmen VOOR of TEGEN wijziging van het artikel in het huishoudelijk reglement. 

 

Huidig Artikel 8. Inning: 

• Het bestuur draagt zorg voor de incasso/inning van de verschuldigde bijdragen van de leden aan de vereniging; 

• De verschuldigde bedragen moeten binnen twee weken na factuurdatum zijn bijgeschreven op de bankrekening 

ten name van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid; 

• Betaling geschiedt op maandelijkse basis conform artikel 6.1 van de statuten. Indien er niet wordt gekozen voor 

automatische incasso zullen €2,50 per betaling/maandfactuur aan administratiekosten in rekening worden 

gebracht; 

• Indien er wordt gekozen voor een jaarbetaling/factuur, worden de administratiekosten van €2,50 niet in 

rekening gebracht; 

• Bij in gebreke blijven van betaling geeft de wet het bestuur de bevoegdheid het verschuldigde bedrag 

dwangmatig in te vorderen. De extra kosten hiervan, inclusief de wettelijk verschuldigde rente, komen voor 

rekening van het betreffende lid; 

• De inning eindigt conform artikel 5.3 van de statuten. 
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Voorgestelde wijzigingen “artikel 8 inning” in rood: 

• Het bestuur draagt zorg voor de incasso/inning van de verschuldigde bijdragen van de leden aan de vereniging; 

• De verschuldigde bedragen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zijn bijgeschreven op de bankrekening ten 

name van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid; 

• Betaling geschiedt op maandelijkse basis conform artikel 6.1 van de statuten. Indien er niet wordt gekozen voor 

automatische incasso zullen €2,50 per betaling/maandfactuur aan administratiekosten in rekening worden 

gebracht; 

• Indien er wordt gekozen voor een jaarbetaling/factuur, worden de administratiekosten van €2,50 niet in 

rekening gebracht; 

• Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de periode waarop de betaling betrekking heeft, dat wil zeggen bij 

maand betaling in de maand voorafgaand en bij jaarbetaling in de maand december voorafgaand aan het jaar 

waarop de contributie betrekking heeft. 

• Eénmalig wordt een herinnering gestuurd indien de betaling niet tijdig is ontvangen met een betalingstermijn 

van 15 dagen. 

• Indien de betaling nog steeds niet voldaan is, wordt een aanmaning gestuurd. Deze aanmaning voldoet aan de 

Wet Incassokosten (WIK) waarin: 

o een kosteloze extra betalingstermijn van 15 dagen na bezorging van de brief (digitaal per email dan wel 

op papier per post); 

o aankondiging dat een incassobureau ingeschakeld zal worden; 

o vermelding van de incassokosten, inclusief btw. 

• Mocht de betaling na deze aanmaning nog steeds uitblijven, wordt zo mogelijk, persoonlijk contact gezocht met 

het betreffende lid over de openstaande contributie. 

• Bij een verdere in gebreke blijven van betaling geeft de wet het bestuur de bevoegdheid het verschuldigde 

bedrag dwangmatig in te (laten) vorderen. De extra kosten hiervan, inclusief de wettelijk verschuldigde rente, 

komen voor rekening van het betreffende lid; 

• De onbetaalde factuur wordt uit handen gegeven aan een incassobureau voor een buitengerechtelijke 

incassotraject. 

• Gedurende het buitengerechtelijke incasso traject wordt het lidmaatschap geschorst tot de contributie is 

voldaan. 

• De inning eindigt conform artikel 5.3 van de statuten. 

• Het bestuur heeft conform artikel 5.4 van de statuten de bevoegdheid het lidmaatschap van een lid op te zeggen 

indien een lid, ondanks de schriftelijke herinnering/aanmaning, zijn contributie verplichting niet nakomt. De 

contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.  

 


