


 
 
 
 

Wij kunnen sporten! 



Wie is? 



Ik ben: 

• Richard van het Laar 
• 47 jaar jong 
• Vriezenveen 
• Sinds 1997 gerechtsdeurwaarder  
• In 2008 benoemd tot gerechtsdeurwaarder in 

Almelo 
 





Wie is Wigger Van het Laar? 
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Waar ‘zit’ Wigger Van het Laar 
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Wie is Wigger Van het Laar 
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Waar staat Wigger Van het Laar voor? 
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Waar staat Wigger Van het Laar voor? 
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Maar vooral ben ik: 

Supporter en jeugdvoorzitter van: 
 
 



 
“Kun jook contributie 

incasseren?” 





Wat doet  



Wat wij doen: 

 
• Alles met betrekking tot de contributie inning vanuit het bestaande 

softwareprogramma 
• Batch klaarzetten 
• Afletteren 
• Boekingen (storno’s/handmatige betalingen) 
• Achterstanden opvragen 
• Herinneringen versturen 
• Ingebrekestellingen versturen 
• Sommaties versturen 
• Contacten onderhouden met het lid, bewindvoerder, gemeente en alle overige 

instanties 
• Betalingsregeling treffen en controleren 
• Slechtnieuwsgesprekken, waaronder het eventueel blokkeren van de 

spelerspas 
• Adviserende rol 
• Ledenadministratie op orde brengen (opschoning van vervuild ledenbestand) 
• Bij de herinneringen een kaartje bijgevoegd, dat de leden een e-mailadres 

door moeten geven 
• Lijst met storneringen doorgeven aan de ledenadministratie, met reden van 

stornering 
• Aanspreekpunt zijn voor de leden m.b.t. de contributiebetaling  
• Persoonlijk te bereiken via haar kantoor in Almelo en via de reguliere 

communicatiemiddelen telefoon, e-mail en WhatsApp  



De meerwaarde 

• Meedenken in het voorkomen van storneringen 
• Optimaal gebruik van Sportlink en/of andere 

software 
• Continuïteit in de kasstroom 
• Vreemde ogen dwingen 
• Betalende leden 
• Jezelf terugverdienen door minder afboekingen 



Ons streven: 

• Betalende leden 
• Bestaansrecht van de club 

• Clubs verbinden 
• Kennis en kunde delen 

• Een vrolijke penningmeester! 
 



Klantcasus  
• Uitdaging  

 

• V.V. Rigtersbleek had:  
– Grote moeite met het (tijdig) innen van de contributie 
– Leden die de contributie niet (konden) betalen 
– Onvoldoende continuïteit in de opvolging van openstaande 

facturen 
– Een niet actueel ledenbestand  
– Iedere maand een grote hoeveelheid storno’s te 

verwerken  
– Een penningmeester die stopte met zijn werkzaamheden. 

De nieuwe penningmeester kon zich niet bezighouden met 
de contributie-inning 
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Contributieachterstanden 
Van ruim € 22.000,00 naar € 6.000,00  
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Storneringen 
Een verbetering van € 13.500,00 op jaarbasis 



“De vriendelijkheid 
waarmee 
UwContributie.nl onze 
leden te woord staat 
heeft ons positief 
verrast”  





Contactgegevens 

 
 

Richard van het Laar 
r.vanhetlaar@wvhl.nl 

06-55372270 
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