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Oktober 2016

Hallo allemaal,
We hebben goed nieuws over de nieuwsbrief.
Een enthousiaste opvolger heeft zich gemeld om de nieuwsbrieven te gaan maken in
2017. Benieuwd ? lees dan snel verder!
Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de automatische incasso. Lees dit zorgvuldig
door! Ook is er informatie te vinden over sponsorKliks en de sportmarkt.
Veel leesplezier.
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Opvolger voor nieuwsbrief
Automatische incasso
SponsorKliks
Sportmatkt
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contactinformatie
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Hallo allemaal,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in afgelopen nieuwsbrieven, hou ik op met het
verzorgen hiervan. Blij mag ik jullie melden dat er een opvolger is, en wel:
Rob de Wit. (vader van aspirant)
Hij zal de nieuwsbrief voortzetten op z'n eigen wijze.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het lezen van de afgelopen nieuwsbrieven en wens
Rob succes met het verzorgen van de komende nieuwsbrieven.
Wanneer de wisseling zal zijn staat nog niet helemaal vast.
Groetjes Frank van Beek
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Opzet naar automatische incasso contributiebedragen
Zoals jullie ongetwijfeld weten, moeten onze
leden nog steeds zelf hun bank opdracht geven
om de contributiebedrag over te maken. Zo’n
80% van onze leden doet dit ook keurig. De
andere 20% heeft altijd wel één of meerdere
herinneringen nodig om tot actie te komen. Dit
kost veel tijd én energie voor de leden maar
ook voor de penningmeester. Zoals besproken
in de Algemene ledenvergadering van begin dit
jaar, hebben we besloten om ook met de tijd mee te gaan. En over te gaan op de
automatische incasso.
Bijna iedereen maakt al nu gebruik van incasso. Incasso is bijvoorbeeld heel handig bij
het betalen van de huur, gas, water, elektra of het abonnement op een tijdschrift.
Logisch, want het is de gemakkelijkste manier van betalen.
U geeft één keer een machtigingsformulier en de betaling (incasso) gaat voortaan
automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen.
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Voordelen
U machtigt All In om doorlopend per kwartaal een bepaald bedrag aan contributie van
uw rekening af te schrijven. Wij nemen vervolgens het initiatief om het afgesproken
bedrag van uw rekening af te schrijven. Dankzij automatische incasso bent u nooit te
laat met betalen. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo op uw rekening te hebben,
zodat u ook echt kunt betalen. Wij laten u tijdig weten wanneer wij de contributie van
uw rekening afschrijven. Ook moet wij u ruim vooraf informeren over een wijziging van
het te betalen bedrag. Tevens kunt u een incassobetaling een aantal dagen voordat deze
wordt afgeschreven terugvinden in het overzicht met de geplande betalingen in de
internet- of mobiele bankieromgeving van uw bank.
Terugboeken
Is er onterecht een incasso van uw betaalrekening afgeschreven? Dan is het goed te
weten dat u dit bedrag eenvoudig kunt terugboeken. Dit wordt ook wel ‘storneren’
genoemd. Bij de meeste banken kunt u dit via internetbankieren regelen.
De incasso’s die op basis van Incassomachtigen via uw bank worden gedaan, kunnen net
als de papieren machtiging tot 8 weken na betaling worden gestorneerd.
Is een afschrijving naar uw mening onterecht – bijvoorbeeld omdat u geen machtiging
heeft afgegeven – dan kunt u tot 13 maanden na afschrijving van het bedrag bezwaar
maken. U dient hiervoor contact op te nemen met uw bank.
Hoe nu verder
Wij hebben bij onze bank een incassocontract afgesloten. Nu moeten wij al onze leden
inlichten. In oktober ontvangt u van ons een machtigingsformulier en alle andere
informatie. Wij hebben onze gegevens al op dit formulier ingevuld. De bedoeling is, dat
dit ingevulde formulier terugkomt bij de penningmeester. Dit mag per post, af worden
geven of digitaal per mail. Al deze gegevens krijgt u ook bij het formulier. We hopen dat
alles volgens planning gaat lopen, en dat we in januari 2017 de eerste
kwartaalcontributie op een automatische manier kunnen incasseren.
Alvast bedankt voor de medewerking, mochten er nu al vragen zijn, dan kunnen jullie
altijd mailen naar penningmeester@allinveldhoven.com.
Marcel Hageman
Penningmeester
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Beste All in-lid,
Help ons aan meer inkomsten.
Zoals jullie misschien weten is onze vereniging
aangesloten bij SponsorKliks. Via deze weg
wordt onze vereniging door de leden gratis
gesponsord. Toch hebben wij het idee dat er
veel meer inkomsten mogelijk zijn dan tot nu toe. Want als ieder lid, supporter,
familielid of vriend van onze vereniging, voordat zij een webwinkel bezoeken, naar onze
website gaat wordt het bedrag hoger.
Op onze website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken
verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en
Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert onze vereniging een commissie
op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.
Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via onze webpagina
op SponsorKliks kan je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of
reservering de verenigingskas geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk
maar nog lekker ook!
Nog mooier voor All In zou zijn wanneer je bedrijfsmatig regelmatig bij één van de
deelnemende webwinkels besteld. Ook dan kan je via onze SponsorKliks-pagina jouw
bestelling plaatsen bij bijvoorbeeld een Viking, Vistaprint, Tonershop of KPN Zakelijk.
Dus koopt je wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=2759 te bezoeken. Via de knop van
SponsorKliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat
er een commissie naar jouw sponsordoel.
U sponsort dus gratis!
Alvast bedankt namens All In.
De directe link naar onze SponsorKliks-pagina is:
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=2759
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Ook dit jaar was All In aanwezig op de
Veldhovense sportmarkt. Op zaterdag 17
september stonden een paar van onze leden
klaar bij de kraam om vele kinderen eens te
laten proberen hoe hard en hoe zuiver ze een
echte honkbal kunnen gooien. En niet alleen
kinderen, ook ouders wilden wel eens proberen
hoe gemakkelijk het is.

Het lekkere weer en de gezellige sfeer hebben
ervoor gezorgd dat dit jaar de sportmarkt weer
goed bezocht is. En dat betekent dat veel mensen
met onze sport en onze vereniging in contact zijn
gekomen. Of er ook talent tussen zat? Uiteraard!
Kijk maar naar de foto’s.
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In deze maand feliciteren we:
03 oktober:
03 oktober:
04 oktober:
10 oktober:
12 oktober:
17 oktober:
18 oktober:
21 oktober:
29 oktober:
29 oktober:

Mathijs Weistra
Sil van Kollenburg
Jasper de Roeck
Eelco van Ham
Rik Lommen
Pepijn Bertrand
Danny van de Waardenburg
Kyler Rog
Dmitri Jacobs
Bram Senders

03 november: Sam van de Waardenburg
05 november: Hans de Vrieze
08 november: Wouter Boerekamps
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
--

Opgezegd,

Daan Oosterbaan
Martijn van Ruremonde
Riley van de Wiel
Rob Hageman
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(klik op logo)

Senioren 1:

Aspiranten 1:

2de klasse B

2de klasse h

Senioren 2:

Aspiranten 2:

5de klasse B

3de klasse L

Junioren:

Pupillen:

2de klasse A

3de klasse N

(Slowpitch en Beeballers hebben een eigen competitie)
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Nieuws of opmerkingen voor in de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom.
Sturen naar: nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Website:
http://www.allinveldhoven.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Contributie: IBAN: NL16 INGB 0004 4585 31 t.n.v. VHSV All In
Ben je geen lid, maar wil je wel nieuwsbrieven van All In ontvangen, stuur dan een mail
met onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” naar nieuwsbrief@allinveldhoven.com.
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