Betreft: Informatie automatische incasso contributie Scouting Schinnen
Beste ouder(s), verzorger(s) en leden van scouting Schinnen
Scouting Schinnen stapt per 1 januari 2015 over op automatische incasso van de maandelijkse contributie en de bijdrage
voor activiteiten, zoals kampen en speciale opkomsten.
De ledenadministratie doen we al jaren in Scouts Online, maar van de overige functionaliteiten binnen Scouting Online
hebben wij tot nu toe geen gebruik gemaakt. Wij willen het innen van contributie en noodzakelijke bijdrage voor activiteiten
efficiënter gaan inrichten, vandaar dat wij de incassomodule binnen Scouting Online per 1 januari 2015 gaan inzetten. Om
dit mogelijk te maken dienen wij per lid over de juiste (bank)gegevens binnen Scouting Online te beschikken. Wij verzoeken
u bij dezen om, vóór 31 oktober 2014, de gegevens in Scouting Online van het lidmaatschap te completeren, zodat u ons
de mogelijkheid geeft om de incassomodule te gaan gebruiken. Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens in Scouting
Online in een beveiligde omgeving opgeslagen worden en alleen toegankelijk zijn voor de door Scouting aangegeven
functionarissen.
Het actueel houden van de gegevens in Scouting Online is niet alleen noodzakelijk voor het uitvoeren van de incasso’s per 1
januari 2015, maar is ook noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden binnen Scouting Schinnen en ingeval van calamiteiten,
zodat wij de juiste persoon op de juiste manier kunnen benaderen. Dus controleer regelmatig in Scouting Online of de
gegevens van het lidmaatschap nog actueel zijn.
Naast het inzetten van de incassomodule willen wij binnen Scouting Online ook het gebruik van het e-mailkanaal meer en
meer gaan inzetten. Wij willen de communicatie met de ouders/leden meer en meer gaan organiseren via e-mailberichten,
ook dit is veel efficiënter en vele malen goedkoper. Dit laatste betekent dat u regelmatig uw mailbox moet controleren op
eventueel ontvangen berichten van Scouting Schinnen. Zodra u de gegevens in Scouting Online geactualiseerd heeft en
ook de bankgegevens ingevuld heeft ontvangt u van Scouting Schinnen via de e-mail een volledig ingevulde ‘doorlopende
machtiging SEPA’. Wij verzoeken u vriendelijk om deze doorlopende machtiging te printen, te controleren op juistheid en na
ondertekening te retourneren aan de leiding van de speltak. Vervolgens gaan wij de door u ondertekende ‘doorlopende
machtiging SEPA’ registeren in Scouting Online. Door deze registratie en uw ondertekening zijn wij bevoegd om incasso’s te
gaan uitvoeren.
Zodra wij per 1 januari 2015 de incassomodule gaan inzetten dan wordt u voorafgaand aan een afboeking door de Scouting
Schinnen geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een uitgevoerde incasso
heeft u tot 8 weken na de incasso de mogelijkheid om de incasso terug te laten boeken. Tevens kunt u de afgegeven
machtiging tot automatische incasso, bijvoorbeeld bij einde lidmaatschap, intrekken en dan zal Scouting Schinnen geen
incasso activiteiten meer uitvoeren.
Voordelen automatische incasso:
1. U vergeet nooit te betalen
2. U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van betalingen
3. U houdt zeggenschap doordat je het afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken
4. U kunt een machtiging ook eenvoudig weer intrekken
Handleiding Scouting Online
1. Ga naar www.sol.scouting.nl
2. Log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u nog geen account maakt deze dan aan.
3. Klik op ‘mijn scouting’
4. Klik op ‘mijn basisgegevens’ hier vind u alle informatie die u ten alle tijden kunt wijzigen
5. Het is vooral van belang dat onder het kopje ‘bankrekeningen’ het juiste IBAN rekeningnummer is vermeld waarvan
de contributie afgeschreven wordt. Vergeet niet het vermelden van de BIC code (deze staat ook op het
bankafschrift)
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