
 
 
 

Voortaan automatisch uw contributie betalen, ja graag!! 

Maak het ons en jezelf makkelijk,  

betaal voortaan a.u.b. je contributie via automatische incasso. 

In 4 stapjes is het geregeld.  

Met het oog op de contributie-inning van komend seizoen en de start van de wintercompetitie 

zou ik je willen vragen om de vereniging een machtiging te willen verlenen voor het incasseren 

van de contributie. Dit bespaart de vereniging (en mijzelf) veel tijd en energie om de gelden 

binnen te krijgen en u hoeft zich geen zorgen te maken over de betaling van uw contributie 

Als lid krijg je twee weken voor de incasso een factuur met de berekening van het te betalen 

bedrag. Je kan de factuur controleren en waar nodig contact met mij opnemen als iets niet 

duidelijk is. 

 

Na die twee weken, incasseren wij het geld van het opgegeven bankrekeningnummer. Als lid 

kan je de incasso dan nog terugdraaien mocht het in jouw ogen niet terecht zijn. Je houdt 

daarmee de controle op de betaling. Je kan ook op ieder moment de machtiging weer 

intrekken door mij een mail te sturen. 

 

Voor de club bespaart het geld, moeite en heel veel tijd. Ik hoop dat je meedoet. De 

machtiging kan je afgeven via onderstaande link. 

Hoe stel ik de machtiging in? 

klik hier voor stap 1. 

Onderstaand scherm verschijnt. Zoek op “Evergreen” 

  

Stap 2 

Als je op het logo klikt kom je in op dit scherm  

 

https://mijn.knltb.club/?chooseNew=true


 
 
 

Stap 3 

Kies bij “inloggen met” voor bondsnummer(zie je pasje) 

vul je password in. 

 

Het volgende scherm verschijnt 

 

Stap 4  

Klik op het geel gemarkeerde “ìncassomachtiging” en het onderstaande scherm verschijnt. 

Vul de gevraagde gegevens in. 

Het  gemarkeerde vakje “BIC” wordt automatisch gevuld, wijzig dit niet. 

Controleer of het vinkje bij “automatische incasso toestaan” aan staat. 

Kies daarna voor machtiging opslaan.  

 
Perfect, nu is alles al geregeld. Dank je wel. 

Mocht het toch nog niet lukken, mail mij dan even. 

tennis@evergreen-tennis.nl 

Richard den Held 
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