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Bijlage 5: ALV van 4 april 2013 

 

Incassobesluit (concept) 

Machtiging aan het bestuur van de HVMB voor het treffen van (rechts) maatregelen bij achterstand in 
betalingen van leden van de HVMB 

 

Conform het bepaalde in de splitsingsakte en het reglement van splitsing van eigendom verleent de Algemene 
Ledenvergadering het bestuur machtiging om (rechts)maatregelen te treffen tot het innen van achterstallige 
contributiebijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Eén en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.  

N.B. Bij incasso- en gerechtsprocedures komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het 
nalatige lid. 

 

Toelichting 

Het kost het bestuur elk jaar relatief veel moeite om de contributie te innen. Hoewel verreweg de meeste leden tijdig 
betalen, is er elk jaar een wisselend aantal leden dat vergeet te betalen of niet tijdig wil betalen. Het bestuur is altijd 
bereid om, indien het nodig is, te komen tot een betalingsregeling voor de leden die niet tijdig kunnen betalen. 
Uitgangspunt daarbij is wel dat uiteindelijk de volledige contributie betaald moet worden. Het bestuur zal er, na 
aanmaning en ingebrekestelling, toe overgaan de vordering over te dragen aan een incassobureau en 
gerechtsdeurwaarder. De bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van het lid met achterstallige contributie. 
Deze kosten zijn niet gering. In het verleden leidde het wel tot een verdubbeling van de kosten van de contributie zelf. 

Betaling per machtiging heeft de sterke voorkeur van het bestuur omdat dit tot de minste administratieve handelingen 
leidt. De leden en het bestuur weten zeker dat er tijdig betaald wordt. En de leden hebben er geen omkijken meer 
naar. Een afgegeven machtiging is voor onbepaalde tijd, maar kan altijd worden ingetrokken. In de eerste contributie 
brief worden de leden daarover geïnformeerd. 
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