
Een nieuwe manier om 
te innen, te verbinden 
en te groeien

Status

In verwerking
444,32 EUR �

Balans
224,65 EUR �

Uitbetalingen
42.125,65 EUR �

Wekelijks �Betalingen

Alert

25 hebben nooit ingelogd �

70 hebben ingelogd, 
geen keuze gemaakt �

23 mislukte betalingen �

88 niet aangekomen 
berichten �

Overzicht Jaar � Maand � Jaar � Maand Zoeken��

6.735,30 EUR

Volledig onbetaald (87)

98.214,90 EUR

Volledig betaald (568)

7.929,39 EUR

Volledig gecrediteerd (54)

3.421,38 EUR

Gedeeltelijk onbetaald (32)

3.453,51 EUR

Gedeeltelijk betaald (137)

535,30 EUR

Gedeeltelijk gecrediteerd (19)
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Zoeken �Dashboard�
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Behoud volledige controle met 
minimale inspanning 

Zeg vaarwel tegen het handmatig versturen van herinneringen, opvolgen van 

storneringen en verwerken van betalingen. Onze effectieve inningsmethode 

zorgt voor een hoger percentage geslaagde betalingen en levert een enorme 

tijdsbesparing op voor de penningmeester.

chart-line

 
mail-bulk 

bell

 
arrow-circle-down

check-circle

 
hands-helping

 
money-bill 

thumbs-up

Real-time online overzicht 
van betaalstatussen.

Groter bereik middels 
e-mail, sms en brief.

Automatische betalingsher- 
inneringen, ook na stornering.

Eenvoudige import vanuit 
ledenadministratiesystemen.

Altijd up-to-date 
ledenbestand.

Makkelijk over te dragen  
aan een nieuw bestuur.

Positief effect op het 
betaalgedrag van leden.

Volledige controle op het 
facturatieproces.


Lidgegevens 
importeren


Facturen 

aanmaken


Herinneringen en 
berichtgevingen 

instellen


Lidmaatschaps- 

gelden innen
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Bereid je voor op een succesvolle 
inning van lidmaatschapsgelden

Stimuleer positief betaalgedrag door leden te laten 

betalen in hun eigen tempo en via hun favoriete 

betaalmethoden.

Een nieuwe, verbeterde 
betaalervaring voor leden

 M Betalen via iDEAL, automatische 
 incasso, creditcard of bank- 
 overschrijving.

 M Persoonlijke betaalpagina  
 met o.a. een factuuroverzicht.

 M Keuze uit betaling ineens of 
 betaling in maximaal 12 termijnen.

 M Professionele en persoonlijke  
 berichten in de stijl van de organisatie.

 M Snel aan de juiste persoon een  
 vraag stellen over de factuur.

 M Persoonsgegevens direct en  
 zelfstandig online updaten.

Totaal te betalen: EUR 200,00

Korting: Vrijwilligers korting EUR -50,00

Contributie 2019 EUR 250,00

Omschrijving Bedrag

123456
FACTUURNUMMER:

24 Apr 2019
UITERSTE BETAALDATUM:

Lidmaatschap Senioren ‘19
OMSCHRIJVING:

10 Apr 2019
FACTUURDATUM:

Contributie 2019 Organisatie

FACTUUR

DOWNLOAD PDF

BEKIJK BETAALMOGELIJKHEDEN EN BETAAL



Bekijk alle functionaliteiten en voordelen op clubcollect.com

Samenwerken met ClubCollect resulteert in tijdsbesparing, een hoger 

percentage geslaagde inningen, een eenvoudiger proces, een betere cashflow 

en een makkelijkere overdracht naar nieuwe bestuurders.

 "Het systeem van ClubCollect 
is een verademing voor de 
penningmeester en ontlast hem in 
zijn werkzaamheden voor de club."

        
Bert van Kampen  
BZC '13

"Het heeft ons als club veel tijd 
bespaard, ook de leden vinden het 
een fijn systeem om mee te werken."

        
Martijn de Weerd  
SVH Den Haag

"ClubCollect zorgt voor rust en 
regelmaat bij de contributie-inning. 
Het resultaat: 50% meer contributie 
binnen dan vorig jaar om deze tijd."

        
Dirk Jan Methorst  
SC Overamstel

"ClubCollect ontzorgt 
penningmeesters en waarborgt 
continuïteit ten aanzien van 
contributie-inning."

        
Sascha Nieborg 
HS'88

"ClubCollect draagt er mede zorg 
voor dat de penningmeester méér 
met besturen van de vereniging 
bezig kan zijn."

        
René van Eijbergen 
Sporting Almere

twitter @ClubCollectfacebook @ClubCollectNLwww.clubcollect.com hello@clubcollect.com 085 – 760 66 66


