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VOORWOORD: 

 

WIJZIGINGEN IN DE FINANCIELE MODULE I.V.M SEPA JUNI 2013 
 
Aanleiding 
 
Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden vervangen door 
producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area: 
SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele 
jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar 
andere Europese landen. 
Dit betekent dat ook alle systemen die daar gebruik van maken aangepast moeten worden. Voor 
Scouting Nederland is dat onder meer de financiële module van Scouts Online (SOL). 
 
Keuzes 
In dit project waren geen keuzes: alle regels en bestandsformaten zijn voorgeschreven en vanaf 1 
februari 2014 moeten alle systemen over zijn naar SEPA. 
 
Aanpak en fasering 
In Scouts Online worden/zijn de wijzigingen gefaseerd doorgevoerd: 
 
Fase 1: bankrekeningnummers worden vervangen door IBAN-nummers en BIC-nummers.  
Deze wijziging is inmiddels doorgevoerd. De bankrekeningen worden geregistreerd met IBAN- en 
BIC-nummers. Na de laatste 2 volgende fases zullen de bankrekeningen overal getoond worden 
als IBAN-nummers. 
 
Fase 2: registratie van incasso-contracten en -machtigingen 
Elke groep met een bankrekening waarop geïncasseerd kan worden zal een nieuw incasso-
contract krijgen. Dit contract dient in Scouts Online geregistreerd te worden. 
Voor het daadwerkelijk incasseren zijn machtigingen nodig. Bestaande machtigingen worden 
automatisch geregistreerd bij het invoeren van het contract. Nieuwe machtigingen zullen daarna 
ingevoerd moeten worden. 
 
Fase 3: aanmaken bestanden 
In deze fase wordt geregeld dat er een incasso-bestand in SEPA-formaat (ook wel: PAIN-formaat) 
kan worden gemaakt. Ook wordt geregeld dat er een betalingsbestand kan worden gegenereerd. 
 
Bij het uitvoeren van deze fases zijn team Administratie van het landelijk service centrum en de 
financiële helpdeskers van team Internet betrokken geweest.  
Voornamelijk hoofdstuk 103 Incassobeheer  gaat over SEPA, machtigingen en incasso, 
contracten ID’s etc. 
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LEUSDEN - Scouts Online, de administratieve applicatie voor alle Scoutinggroepen en -
organisaties in Nederland, is vanaf 1 maart 2013 flink veranderd.  Naast de vernieuwde lay-out is 
er een verbeterde menustructuur en makkelijkere navigatie. Ook de snelheid van het systeem is 
verbeterd. Daarnaast is er een aantal hele nieuwe functies. Voor smartphone- en tabletgebruikers 
is er ook een mobiele versie!  
 
Nieuwe lay-out en makkelijker en sneller werken. 
 

 
 
De meest in het oog springende wijziging is een nieuwe lay-out. De lay-out sluit niet alleen beter 
aan bij de huisstijl van Scouting Nederland en de andere online applicaties, ook zijn er een aantal 
verbeteringen die samengaan met de nieuwe lay-out. De indelingen van schermen zijn 
consistenter, de navigatie heeft een duidelijke plek gekregen en de menustructuur is volledig 
herzien. Dit is gedaan op basis van analyses van de belangrijkste acties van gebruikers in Scouts 
Online, op basis van de door jou gekozen rol. Acties die veel gedaan worden zijn zo sneller te 
bereiken. De indeling sluit eveneens aan bij de indeling in succesfactoren die op de website 
www.scouting.nl wordt gebruikt en die je kent van het programma Groepsontwikkeling. Daarnaast 
staan de knoppen bij elkaar en het is direct duidelijk wat de belangrijkste actie is die je op de 
pagina kunt doen.  
 
Last but not least: de performance van heel Scouts Online is verbeterd door het inzetten van 
moderne webtechnieken. 
 

file:///C:/Users/Leo/AppData/Local/Temp/www.scouting.nl
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HANDLEIDING 1_SUBMENUS 
In deze FS_HANDLEIDING_1_SUB_MENUS worden alle schermen uit het financiële module 
beschreven.  We hebben geprobeerd zoveel mogelijk met behulp van schema’s de benodigde 
stappen te maken dit met zo weinig mogelijk tekst. Doorloop je zo’n schema dan krijg je het 
gewenste resultaat; dit noemen we een procedure.  
 
HANDLEIDING 2 PROCEDURES 
In HANDLEIDING 2 PROCEDURES, simpele grafische flowcharts of stroomdiagrammen die je 
per onderwerp begeleiden met pijlen en knoppen, tot het gewenst resultaat. In de procedure 
“contributierun” wordt bijvoorbeeld stap voor stap uitgelegd hoe je dat kunt doen, wat het resultaat 
is en welke controles er zijn. 
 
HANDLEIDING 3 TIPS TRUCS 
Handleiding FS_HANDLEIDING_3 _TIP_TRUCS  is voor personen met een penningmeesters 
functie in het groepsbestuur of ondersteuningsteam en  is een leidraad voor het werken met 
Scouts Online in de financiële module. In deel 3 worden naast succes-, waarschuwings- & 
foutenmeldingen ook diverse controles en  hulpmiddelen besproken. Het is een uitgebreide FAQ 
(overzicht van meest gestelde vragen); de hoofdstukken zijn geboren uit jullie helpdeskvragen en 
onze antwoorden. 2 (ander document) gaan we problemen bespreken en oplossen, hulpmiddelen 
aanreiken en adviezen geven. Voorbeeld: Waarom is het, het meest gunstig om per kwartaal 
contributie te innen per incasso? 
 
Wij  hopen dat elke penningmeester net als ons: 

· Alle leden op betalingstype “Incasso” kan krijgen (dat kan een jaar duren!); 

· Binnen 5 minuten een contributierun verwerkt (incl. het uploaden naar de bank (met juiste 
gegevens in SOL); 

· Dat voor slechts € 2,00 aan extra bankkosten per kwartaal! Dus  € 8,00 per jaar! 
  
HELPDESK 
Heb je nog vragen?  
Kijk dan in de volgende hoofdstukken: 
 

196 HELPDESK EEN VRAAG STELLEN DOE JE ZO 
197 HELPDESK VRAAG MET BIJLAGE STUREN.  

 
 
Veel succes! 
 
Met vriendelijke scoutgroet, 
Namens: Rob Helmes, Paul Kisjes en Leo Mutsaers 
 
Medewerkers helpdesk  experts financiële module (Team Internet) 
Tester  (Team internet) 
Penningmeesters van lokale groepen 
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UITLEG GEBRUIK HANDLEIDING 
 
Log in als penningmeester van de groep en druk op 
 

 
 
Dan verschijnt er onderstaand overzichtelijk menu: 

 
 
In dit document zijn de hoofdstukken op onderstaande wijze genummerd. 
Wil je bijvoorbeeld iets weten over contributie berekenen?  Ga dan naar hoofdstuk 104.1 
Contributie berekenen.  
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MENU- EN KOPPENINDELING IN SCOUTS ONLINE  
 
Hieronder worden met twee plaatjes de belangrijkste navigatie mogelijkheden binnen Scouts 
Online toegelicht: van een ‘normale’ pagina en van een filter. 
 
Normale pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat Toelichting 

Hoofdmenu Als je met de muis over dit menu gaat, opent vanzelf het 
submenu en snelmenu.  
Deze menu items sluiten grotendeels aan bij de vijf 
succesfactoren van een scoutinggroep: Organisatie, 
Vrijwilligers, Spel, Accommodaties en Financiën 

Snelmenu Soms staat er een snelmenu; dat zijn opties die het meest 
gebruikt werden in de afgelopen jaren. Eén klik is genoeg. 

Submenu 
 

Deze items geven je rechtstreeks toegang tot de diverse 
pagina’s. 

Submenukop De submenu’s staan onder een submenukop. 
 

Paginamenu Een aantal pagina’s bevat nog een extra menubalk 
‘paginamenu’. Daar vind je alle links die in de oude versie 
tabbladen werden genoemd.  

Knoppenbalk Alle acties die mogelijk zijn op de pagina vind je in de 
Knoppenbalk. 
Als de pagina te groot is voor je scherm, zal de knoppenbalk 
geel oplichten en onderaan je scherm blijven staan. 

Standaard knop De hoofdactie van de pagina is blauw gekleurd. In principe kun 
je, als je klaar bent met het intypen van de inhoud van de 
pagina, met een Enter deze actie starten. 

 

SUBMENUKOP 
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UITLEG FILTER 
 

Wat Toelichting 

Rollenlijst Als je daar met de muis over heen gaat, opent de lijst. Met één 
klik kun wisselen naar de gewenste rol (als je meer dan één 
functie hebt in Scouts Online). De rollen staan gegroepeerd per 
organisatie. 
Onderaan deze lijst staan onder andere ook de opties om je 
uit te loggen en om je instellingen te wijzigen. 

Help De helptoets, waarmee je extra informatie over de pagina kunt 
oproepen of een e-mail kunt sturen naar de helpdesk. 

Toon/verberg filter Als je klikt op dat filtertje  dan worden de filtervakjes 
getoond of verborgen. In de filtervakjes kun je van alles intypen 
om te zoeken in dit filter. 

Filter opties In sommige filters staan nog wat extra opties boven de velden 
van het filter. Deze zijn alleen zichtbaar als je hebt gekozen voor 
‘Toon filter’. 

Standaard knop Bij het filter is de standaard knop ‘Zoek’. Deze staat, afwijkend 
van een normale pagina rechts boven het filter. 

Knoppenbalk Als er nog meer acties mogelijk zijn m.b.t. het filter dan staan die 
knoppen onderaan. Als het filter langer is dan je beeldscherm, 
dan zal ook deze knoppenbalk weer in het geel getoond worden 
over het filter heen. 
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 100 LEGENDA 

 

START

Submenukop

Submenu (Procedure)

Opdracht knop.

Succes melding

Informatie melding

Filter met voorbeeld

Gedownload bestand

Tussenstap met afwijkende route

Vanaf deze knop naar. . . .

Druk op de tekst (opdracht) van de 

pijlpunt

Filter = leeg

Fout melding 

Hoofd menu

 Start procedure

Hoofdnavigatiebalk
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101 JOUW GROEP 
101.1 FACTUREN VOOR ONS 

 
 

START
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101.2 OP GROEPSREKENING 

START
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101.3 GEMACHTIGDEN 
 

Hier worden alle gemachtigden van je groep getoond. 
 
         

START

                           
 
 
 
 
 
 

Submenu kop <eigen groep>: submenu gemachtigden  
1. Het overzicht van gemachtigden is nu ook als submenu opgenomen onder <eigen groep> ( in 

dit voorbeeld Scouting Garcia Moreno). 
2. Gemachtigden zijn groepsleden die gebruik mogen maken van een groepsrekening. Omdat er 

met de module meerdere rekeningen geregistreerd kunnen worden, kun je machtigingen 
expliciet toekennen op bepaalde rekeningen. Met een machtiging kan een lid betalingen 
regelen voor inschrijfformulieren voor activiteiten, trainingen en verzekeringen. Ook bij het 
aangaan van reserveringen voor huur van accommodaties kan zo’n rekening gebruikt worden. 
In deze submenu kun je machtigingen toevoegen en intrekken. 

3. Verder is het ook mogelijk om een vervaldatum voor de machtiging in te stellen. Op die datum 
wordt de machtiging automatisch ingetrokken. 

4. De machtigingen die een penningmeester aan leden kan geven om de groepsrekening te 
gebruiken geldt sinds we de Magento Scoutshop hebben niet meer voor de Scoutshop. 
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101.4 BANKREKENINGEN 
 
Hier worden alle bankrekeningen van je groep getoond. 
 
 
 
 

START

 
 

· Alle bestaande bankrekeningen in Scouts Online zijn automatisch omgezet naar IBAN-

nummers. Daarbij zijn ook de BIC-nummers toegevoegd. Een BIC is een uniek nummer 

waarmee een bank wordt aangeduid. 

· Een aantal bankrekeningen kon niet worden omgezet. De reden kan zijn, dat het nummer 

niet goed was. De betreffende groepen hebben daarvan bericht ontvangen. De nummers 

moeten handmatig worden aangepast naar een IBAN-nummer. Er is een lijst gemaakt in 

SOL om deze nummers op te zoeken:  
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·  

o Log in als penningmeester 

o Kies menu Overzichten, Algemeen, Diverse overzichten 

o Selecteer lijst 812: Controlelijst: bankrekeningen die niet naar IBAN kunnen worden 

omgezet 

 

101.5 REGISTRATIE IBAN en BIC 

Op een aantal plaatsen kun je deze gegevens registreren: 

· Bij het inschrijven van een persoon. 

· In pagina-menu Bankrekeningen van een persoon. 

· In pagina-menu Bankrekeningen van een organisatie. 

In principe gaat het allemaal op dezelfde wijze. Daarom is hier maar één scherm weergegeven: 
 
Als je alleen maar een ‘oud’ bankrekeningnummer hebt, kun je via de link ‘Opzoeken IBAN-
nummer’ dat nummer laten omzetten naar een IBAN-nummer. De BIC-code staat vermeld op de 
bankafschriften. 
Mocht het zo zijn dat jouw BIC-code een melding geeft, dat deze niet bestaat, neem dan s.v.p. 
contact op met helpdesk@scouting.nl  
Vermeld wel de bankrekening waar het om gaat. 
 
 

Submenukop <eigen groep>: submenu bankrekeningen. 
Er kunnen meerdere bankrekeningen voor de groep beheerd worden in deze submenu 
Bankrekeningen. Tevens kan je aangeven welke bankrekeningen de meest gebruikte rekening is: 
deze geef je de aanduiding ‘standaard’. Bij een bankrekening kan naast een tenaamstellingsadres 
ook een e-mail adres opgenomen worden. Als er via e-mails facturen worden verstuurd en er staat 
een e-mail adres bij de bankrekening, dan word dit e-mail adres genomen in plaats van het e-mail 
adres van de debiteur. Als de debiteur een organisatie is , dan is dit e-mail adres bij de basis 
menu van de organisatie, wat in veel gevallen een algemeen e-mail adres is. 
 
Beter is dan om bij de bankrekening het e-mail adres van de penningmeester in te vullen. 
Dit staat beschreven in FS_HL_DEEL2 hoofdstukken 124 DEBITEURENBANKREKENING  E-
MAILADRES INSTELLEN en  225 ORGANISATIE BANKREKENING  E-MAILADRES 
INSTELLEN  

https://sol.scouting.nl/index.php?task=listing_listing&action=list_start&button=&lst_id=812
https://sol.scouting.nl/index.php?task=listing_listing&action=list_start&button=&lst_id=812
https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx
https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx
mailto:helpdesk@scouting.nl
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102. FACTUURBEHEER 
102.1 MENU  ITEM  FACTUREN 
 
Hier worden ook geblokkeerde facturen getoond en facturen waarvan de betaaldatum nog niet is 
aangebroken is. 
 
 
 
 

START

Filter zichtbaar/verbergen
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Submenukop, Factuurbeheer, submenu facturen. 
1. Alle facturen die gemaakt worden ten gunste van jouw groep staan hier. Dit kunnen zijn: 

1. facturen van de contributie, die de leden aan de groep betalen;  
2. facturen vanuit de evenementen- en/of trainingsadministratie waarvoor deelnemers moeten 

betalen; 
3. facturen vanuit het verhuursysteem, dat over enige tijd operationeel komt voor alle groepen; 
4. facturen die handmatig aangemaakt zijn door de penningmeester voor bijvoorbeeld 

installatiekosten ( blouse, speltak insigne, etc.). 
2. Vanuit het overzicht kun je acties uitvoeren op meerdere facturen tegelijk: 

1. facturen downloaden; 
2. facturen afboeken; 
3. betalingen verwijderen; 
4. debiteuren een e-mail sturen. 
Per actie kom je in een wizard, die je kunt doorlopen. Het wijst zich vanzelf. Wanneer er iets 
niet mogelijk is, wordt het aangegeven. 

3. Er is een knop factuur toevoegen. Groepspenningmeesters kunnen met deze knop facturen 
aanmaken voor meerdere leden tegelijkertijd. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld kampgeld, 
verkoop van eigen kledij e.d. 
De landelijke -  en regionale penningmeesters kunnen ook voor onderliggende organisaties 
facturen aanmaken. Hierbij is te denken aan eenmalige groepsbijdrages voor een grote 
activiteit. 

Kies je een specifieke factuur, dan kom je bij detailgegevens van de factuur met het  volgende 
pagina menu. 
 
Factuur: menu item algemeen  

 
1. Je kunt hier de omschrijving en een eventueel kenmerk dat in de export terecht komt wijzigen. 
2. Er is een knop om de factuur te blokkeren; deze wordt dan niet meegenomen in incasso-

exports. 
3. Verder kun je notities t.a.v. de afhandeling van de factuur opslaan. Deze notities zijn alleen 

zichtbaar voor de penningmeester, niet voor de debiteur. 
 
Factuur: Menu item factuurspecificaties   

 
1. Je kunt hier factuurregels verwijderen en toevoegen. In sommige gevallen zal het verwijderen 

van factuurregels niet mogelijk zijn, omdat dit vanuit de Scouts Online module, waar de factuur 
is ontstaan, geregeld moet worden. Als je een dergelijke factuurregel opent, ga je naar de 
module waar de factuurregel ontstaan is om daar iets aan te passen. 

 
Factuur: Menu item betalingen/termijnen 

 
1. Onder elkaar staan twee filters: met betalingen die gedaan zijn op de factuur en met geplande 

termijnen. Beide kun je toevoegen en verwijderen. 
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Factuur: menu item debiteur 

 
1. Je kunt bij de debiteurgegevens drie verschillende wijzigingen doorvoeren: 

· een andere debiteur selecteren; dit kan handig zijn als een debiteur niet meer lid is van 
scouting en de verplichting wordt overgenomen door een vervanger; 

· de bankgegevens aanpassen: als de bankrekening van de debiteur wijzigt, kun je dat hier 
regelen. Deze wijziging geldt dan alleen voor de factuur waar je deze wijzigt; 

· de adresgegevens aanpassen: als de factuur bijvoorbeeld naar een ander adres moet dan 
waar de debiteur woont, dan kun je dat hier wijzigen. 
Opmerking: bij het wijzigen van een debiteur of bankrekening voor een incasso, dient de 
factuur handmatig gecontroleerd worden of er een machtiging is voor deze debiteur. 

 
Factuur: menu item crediteur 

 
1. Dit betreft de gegevens van je eigen groep. Je kunt hier vergelijkbare wijzigingen doen als bij 

de debiteur. 
 
Factuur:menu item acties 

 
1. In deze menu item kun je een log zien van acties die met de factuur zijn gebeurd. 
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102.2 TRANSACTIEGROEPEN 
 
Hier worden alle actieve- of gearchiveerde transactiegroepen getoond. Een transactiegroep is een 
verzameling facturen die bij elkaar horen. 
 
 
 

START

Niet gearchiveerde transactiegroepen

gearchiveerde transactiegroepen

Hier kun je transactiegroepen:

· archiveren / dearchiveren

· verwijderen

 
Submenukop Factuurbeheer: submenu transactiegroepen 
1. Als je in de lijst van transactiegroepen op een transactiegroep klikt, krijg je direct het overzicht 

van de facturen in deze transactiegroep te zien. 
2. De algemene informatie van een transactiegroep staat in menu item algemeen, waar je de 

naam van de transactiegroep kunt wijzigen. 

3.  
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102.3 DEBITEUR 
 
Hier staan alle debiteurgegevens in en er worden ook geblokkeerde facturen getoond én facturen 
waarvan de betaaldatum nog niet  aangebroken is. 
 
 

START

 
 

Submenukop Factuurbeheer: submenu debiteuren 
Submenu debiteuren opent met een leeg overzicht. Definieer een zoekopdracht (optioneel) en klik 
op de knop Zoek om een overzicht van debiteuren te zien. 
Dubbelklik je op een naam, dan kom je in een scherm met drie menu items: 
 

· Menu item facturen, waar alle facturen van de debiteur staan. 

 
 

· Menu item bankrekeningen, waar je kan zien welke bankrekeningen de debiteur heeft. 

 
 

· Menu item debiteurenkaart. Deze menu item bevat alle facturen en ontvangsten. Boven in het 
filter zie je hoeveel de debiteur nog aan openstaand bedrag heeft bij jouw groep. 
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102.4 TERMIJNEN 
 
Hier worden alleen de facturen getoond die niet geblokkeerd zijn en waarvan de betaaldatum 
vandaag verstrijkt of al verstreken is. 
 
(In dit voorbeeld een filter op 1e kwartaal en naam Beekmans) 
 
 
 
 

START

 
 
 

Submenukop Factuurbeheer: submenu termijnen. 
Dit submenu  opent met een leeg overzicht, definieer een zoek opdracht (optioneel) en klik op de 

knop  om een overzicht van termijnen te zien. 
1. Vanuit deze submenu kun je een e-mail versturen naar één of meerdere debiteuren. Zie voor 

uitleg hoofdstuk 108 FACTUREN E-MAILEN. Zie voorbeeld hierboven:  
 
2. Dit submenu bevat alle termijnen die nog niet voldaan zijn. In de header zie je hoeveel je als 

crediteur nog te ontvangen hebt. Je kunt <op naam> doorklikken naar de facturen. Je krijgt 
overzicht van de facturen van de ouders/verzorgers van <kind> Je kunt hier de facturen enkel 
downloaden! Zie het figuur hieronder. 
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FS_HL_1_SUB_MENUS_V6_1408 
Scouts Online Financiële Module.  22 
  

102.5 TRANSACTIES 
 
Hier worden alle transacties getoond. 
 
 

START

 
 
 
Submenukop Factuurbeheer: submenu transacties. 
1. Deze submenu opent met een leeg overzicht. Definieer een zoekopdracht (optioneel) en klik 

op de knop Zoek om een overzicht van transactie te zien. Dit submenu bevat alle facturen en 
ontvangsten. Boven in het filter zie je hoeveel je als crediteur nog te ontvangen hebt. 
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102.6 GROOTBOEKEN 
 
Hier worden ook geblokkeerde facturen getoond en facturen waarvan de betaaldatum nog niet 
aangebroken is. 

START

 
Submenukop: Factuurbeheer: submenu grootboeken. 
1. Dit filter werkt vergelijkbaar met het filter van transactiegroepen: bij doorklikken krijg je twee 

menu items om de algemene gegevens van het grootboek te beheren en een menu item blad 
met bijbehorende transacties (facturen en ontvangsten). 
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103 INCASSOBEHEER 
 

103.01 IBAN en BIC 

Alle bestaande bankrekeningen in Scouts Online zijn automatisch omgezet naar IBAN-nummers. 

Daarbij zijn ook de BIC-nummers toegevoegd. Een BIC is een uniek nummer waarmee een bank 

wordt aangeduid. 

Een aantal bankrekeningen kon niet worden omgezet. De reden kan zijn, dat het nummer niet 

goed was. De betreffende groepen hebben daarvan bericht ontvangen. De nummers moeten 

handmatig worden aangepast naar een IBAN-nummer. Er is een lijst gemaakt in SOL om deze 

nummers op te zoeken:  

o Log in als penningmeester 

o Kies menu Overzichten, Algemeen, Diverse overzichten 

o Selecteer lijst 812: Controlelijst: bankrekeningen die niet naar IBAN kunnen worden 

omgezet 
 

103.02REGISTRATIE IBAN en BIC. 

Op een aantal plaatsen kun je deze gegevens registreren: 

· Bij het inschrijven van een persoon. 

· In pagina-menu Bankrekeningen van een persoon. 

· In pagina-menu Bankrekeningen van een organisatie. 

In principe gaat het allemaal op dezelfde wijze. Daarom is hier maar één scherm weergegeven: 

 
 

Als je alleen maar een ‘oud’ bankrekeningnummer hebt, kun je via de link ‘Opzoeken IBAN-
nummer’ dat nummer laten omzetten naar een IBAN-nummer. De BIC-code staat vermeld op de 
bankafschriften. 
Mocht het zo zijn dat jouw BIC-code een melding geeft, dat deze niet bestaat, neem dan svp 
contact op met helpdesk@scouting.nl  
Vermeld wel de bankrekening waar het om gaat. 

https://sol.scouting.nl/index.php?task=listing_listing&action=list_start&button=&lst_id=812
https://sol.scouting.nl/index.php?task=listing_listing&action=list_start&button=&lst_id=812
https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx
https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx
mailto:helpdesk@scouting.nl
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103.1 INCASSO 
 
Hier worden alle niet gearchiveerde incasso facturen getoond. 
 
 

START

 
                                   Zie hoofdstuk106 INCASSO procedure voor nieuw incassobestand maken.  
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PAIN staat voor PAyment INitiation) 
 
Er zijn nog wel wat punten waar je op moet letten vanwege de SEPA-regelgeving. 
 

a. Berichtgeving vooraf 

Je dient de leden minstens eens per jaar te informeren over de incassering. Geef dan aan 
wanneer ongeveer welke bedragen voor welk doeleinde geïncasseerd gaan worden. Deze 
berichtgeving kan bijvoorbeeld in bestaande nieuwsbrieven. 

b. Incasso’s op basis van nieuwe machtigingen / bestaande machtigingen 

Indien er sprake is van nieuwe machtigingen dan moet er 5 dagen zitten tussen het 
moment waarop je het incasso-bestand inlevert en de daadwerkelijke inning. 
Voor bestaande machtigingen is dat 2 dagen. 
Om het eenvoudig te houden wordt standaard in SOL de periode van 5 dagen 
aangehouden. 5 Werkdagen! Zie handleiding deel 3 tips en trucs hoofdstuk 330  
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Submenukop Factuurbeheer: menu item incasso’s 
1. Deze menu item opent met een leeg overzicht, Definieer een zoekopdracht (optioneel) en klik 

op de knop Zoek om een overzicht van incasso-opdrachten te zien. Deze nieuwe menu item 
toont alle incasso-opdrachten die je hebt aangemaakt.  

2. De incasso-opdrachten, die reeds bestonden, hebben bij de naam CONV<datum> gekregen. 
Daaraan kun je dus zien dat deze voor de invoering van versie 11.04 zijn aangemaakt (voor 24 
oktober 2011). Nieuwe incasso-opdrachten krijgen de naam PAIN-<datum>. 

3. Als je op een incasso-opdracht klikt, krijg je alle bijbehorende bedragen,  ontvangsten en 
storneringen per incasso-opdracht te zien. In dit overzicht is mogelijkheid om: 

  

 

  
 

4. Er staat rechtsonder een knop nieuwe incasso bestand maken.    
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103.2 ONTVANGEN MACHTIGINGEN 

START

Zie 2 pagina’s 

verder

Alleen als debiteuren 

 aangevinkt zijn!

Debiteur heeft geen IBAN 

rekening geregistreerd!
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D o o r l o p e n d e m a c h t i g i n g S € P A 
 
 
 
 
 
 

 

Incassant 
Naam Scouting Garcia Moreno 
Adres De Hoogstraat 34 
Postcode 5251PR 
Woonplaats Vlijmen 
Land Nederland 
Incassant-ID NL98LJM321382760000 
Kenmerk machtiging  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om 
doorlopende incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de incassant. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. 

 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Land  

Rekeningnummer IBAN  

Tenaamstelling  

Bank identificatie (BIC)  

 

 
 

Plaats  

Datum  

Handtekening  
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103.2.1 LEGE MACHTIGINGEN DOWNLOADEN. 

START Zie 2 pagina’s 

terug!

Zie 

EIGEN MACHTIGING MAKEN
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103.2.2 EIGEN MACHTIGING MAKEN 

 
Een eigen lege pdf machtiging mag een A4 pdf zijn en eigen machtiging  mag maximaal 
4883Kb groot zijn! 

START

 
 

Een eigen of (lege) pdf machtiging mag een A4 pdf zijn en eigen machtiging  mag maximaal 
4883Kb groot zijn! 
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Misschien dat de machtigingsformulieren die standaard in Scouts Online zitten voor jouw groep niet helemaal 
werken. Jullie willen bijvoorbeeld je eigen logo erin hebben òf een deel van de tekst anders opschrijven òf extra 
pagina’s toevoegen. 

 
In dit document staat beschreven hoe je een machtigingsformulier kunt maken voor je eigen groep. Dit formulier 
kun je vervolgens in Scouts Online uploaden. De machtigingen in de financiële module van jouw groep maken 
vervolgens gebruik van dit formulier. 

 
Je moet 2 stappen volgen om zelf een machtigingsformulier te maken. 
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103.2.3 EEN WORD DOCUMENT MAKEN MET DAARIN HET FORMULIER 
1.  In het ZIP-bestand waar ook deze uitleg in zit, zitten een aantal sjablonen voor 

Microsoft Word. Maak eerst een nieuw Word bestand door te dubbelklikken op het sjabloon dat je wilt 

gebruiken. 

2.  Word start nu met een nieuw document dat gebaseerd is op dit sjabloon. 
3.  Je kunt een aantal stukken tekst en afbeeldingen in het document aanpassen naar eigen wens. Het enige 

dat ‘vast’ staat zijn de tabellen met de informatie over de machtiging die de debiteur moet invullen. Deze 
tabellen kunnen door Scouts Online later worden ingevuld en moeten daarom op dezelfde plaats blijven 
staan. 

4.  Als je tevreden bent met de teksten, sla je het Word document op. 

5.  Als je Word 2007 of hoger gebruikt, sla je het document nogmaals op als PDF. 

o Voor lagere versies van Word kun je online je document laten omzetten op bijv.  

http://www.pdfonline.com/convert-pdf/ 
 
 

103.2.4 UPLOADEN VAN JOUW MACHTIGINGSFORMULIER IN SCOUTS ONLINE 
Jouw machtigingsformulier kun je in de rol van penningmeester van het bestuur of van een ondersteuningsteam 

uploaden door in het menu ‘Financiën’ bij ‘Incassobeheer’ naar 

‘Ontvangen machtigingen’ te gaan en daar in het ‘meer…’ menu de optie ‘Eigen formulier instellen’ te kiezen. 

 
Je kunt een eigen machtigingsformulier voor zowel een eenmalige als een doorlopende machtiging 

toevoegen. 

 

 

   
 

http://www.pdfonline.com/convert-pdf/
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103.3 INCASSOFACTUREN ZONDER MACHTIGING. 
 

START
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In dit filter, dat gebaseerd is op het bestaande overzicht ‘Facturen’ zijn de volgende 
mogelijkheden: 

· Je kunt zoals in alle filters de filter-opties openen door op het ‘filtertje’ te klikken. Je kunt 

desgewenst ook facturen van andere types dan ‘incasso’ selecteren. 

· In de laatste kolom verschijnt een link om een machtiging te downloaden. Dit is dan een 

nieuwe machtiging met een vooraf toegekend machtigingskenmerk.  

Deze machtiging kun je opslaan/printen/versturen. 

· Als je één of meerdere facturen aanvinkt, kun je onderaan aangeven ‘Debiteuren mailen’, 

‘Uitvoeren’. Je komt dan in het e-mailscherm, waar je kunt aanvinken of je een machtiging 

wilt meesturen. 

Indien je meerdere incasso-contracten hebt, wordt je gevraagd om aan te geven om welk contract 
het gaat. 
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103.4 INCASSOCONTRACTEN 
 

START

 
 
 
 

De groep heeft voor het incasseren van geld een contract nodig dat met een bank is afgesloten. 
Als de organisatie nog niet zo’n contract heeft en je wilt wel incasseren via SOL, dan dien je dus 
eerst contact te zoeken met de bank. 
Als je wel zo’n contract hebt, zul  je vermoedelijk van de bank een nieuw contract, gebaseerd op 
SEPA, aangeboden krijgen. 
Dat contract dien je te registreren in SOL, omdat bij het aanmaken van een incasso-bestand 
verwezen moet worden naar dat contract. 
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Toelichting: 

· Het incassant ID staat in het contract dat de bank je heeft toegestuurd. Het is een uniek 

nummer in het Europese SEPA-gebied.. 

· Bij de omschrijving afschrift geeft je de statutaire naam van jouw groep. Deze omschrijving 

wordt op het bankafschrift weergegeven. 

· Bij het incassotype kun je kiezen uit: 

o SDD: incasseren door de organisatie (van de leden) 

o STC: betalen door de organisatie (aan de leden) 

o Of beide: incasseren en betalen. 

Dit type is afhankelijk van wat je met de bank hebt afgesproken; het staat ook in het 
contract. 
Het type wordt gebruikt bij het aanmaken van de diverse bestanden voor de bank. 
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103.5 AFGEGEVEN MACHTIGINGEN. 
 

START
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Na het registreren van het incasso contract wordt van alle leden die bij hun bankrekening in 
Scouts Online ‘Betaalwijze contributie’ op ‘incasso hebben staan. Deze machtigingen hebben 
allemaal een ‘ondertekeningsdatum’ van 1 november 2009. Dat is voor de bank het teken, dat het 
gaat om bestaande machtigingen. 
Dus ook als het gaat om een lid dat na deze datum is ingeschreven, dan staat er toch 1 november 
2009. 
 
Het is zaak voor de penningmeester om ervoor te zorgen dat alle ondertekende machtigingen op 
papier in huis zijn. De controle op naleving van de nieuwe Europese betalingsregels is strenger 
dan voorheen. 
 
Voor machtigingen zijn in SOL de volgende mogelijkheden opgenomen: 
Voor de penningmeester: 

· Een overzicht (filter) met alle ontvangen machtigingen,  

o met een knop om een machtiging toe te voegen 

o de mogelijkheid om een machtiging in te trekken. 

· Een overzicht van incassofacturen waarvoor geen machtiging is afgegeven, met de 

mogelijkheid om een nieuwe machtiging te downloaden of deze via ‘mailen debiteuren’ 

direct toe te sturen aan de leden. 

· Een overzicht met afgegeven machtigingen b.v. voor het innen van de landelijke contributie. 

Voor het individuele lid: 

· Een overzicht met afgegeven machtigingen. 

 
 
Toelichting:  

· Mijn bankrekening is de bankrekening van de groep, waar het incassocontract op 

afgesloten is. Als er meer bankrekeningen zijn, kan de juiste gekozen worden. 

· Machtigingstype: in de meeste gevallen gaat het om een doorlopende machtiging. Het is 

wat afhankelijk van wat de groep met haar leden heeft afgesproken over het incasseren 

van b.v. zomerkampgeld. Het kan zijn dat dit met dezelfde machtiging geregeld is.  

In beide gevallen hoort er overigens een papieren machtiging met een handtekening te zijn. 

· Bankrekening waar de machtiging voor geldt: dit is de rekening van het lid. Als het lid 

meerdere rekeningen heeft, kun je hier de juiste kiezen. 

· Machtigingskenmerk: elke machtiging in de groep moet een uniek nummer hebben. SOL 

kent automatisch een uniek nummer toe. 

· Ondertekeningsdatum: de datum van ondertekening door (de ouder van) het lid. 

 
Als je op ‘Voltooien’ hebt geklikt kom je terug in het overzicht. Je ziet daar onder meer de datum 
waarop de machtiging voor het laatst gebruikt is. 
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103.6 LEDEN ZONDER MACHTIGING 

STARTSTART
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104 GROEPSCONTRIBUTIE 
104.1 CONTRIBUTIE BEREKENEN (CONTRIBUTIERUN procedure) 
 

Bewaren ter controle

Zie volgende hoofdstukken voor oa.:

Betalingen verwijderen, Mailen, Afboeken, Downloaden en Factuur verwijderen.

Normaliter ga je Debiteuren Mailen en / of via INCASSO een incasso batch maken.

START
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104.2 CONTRIBUTIE FACTUREN 
 
In dit overzicht komen enkel contributiefacturen. De meest recente factuur staat bovenaan. 
 
 
 

START

 
 
 
 
 

Om te controleren of een debiteur alle kwartalen heeft betaald, gebruiken we het filter (in dit 
voorbeeld het filter Naam). 
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104.3 CONTRIBUTIE OVERZICHT (TE BEREKENEN CONTRIBUTIE) 
 
In dit overzicht kun je van elk lid zien hoeveel de contributie bedraagt op dit moment! Zo kun je als 
penningmeester snel zien of de contributierun de gewenste factuurbedragen genereert.  
 
Let op! Deze controle moet net voorafgaand aan de Contributie berekenen worden uitgevoerd.  
Als je dit een dag later doet, kan de situatie en dus de berekening anders uitpakken!  
Zie FS_HL_DEEL2 hoofdstuk 222 GROEPSCONTRIBUTIE ALGORITME 
  

START

  
 
 
 

  
                                                                                                  ▲ (Incasso filter) 
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104.4 CONTRIBUTIESOORTEN 

   

START
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Welpen-

Scouts-

Explorers-

Stam

€ 35,00

Bevers

Plusscouts € 20,00

Bestuur

Leiding

Ondersteuningsteam
€ 0,00

Bevers
Anne

John
C

Pim

C

A

B

C

Welpen-

Scouts-

Explorers-

Stam

€ 35,00A

Bevers

Plusscouts € 20,00B

Stam

Welpen-

Scouts-

Explorers-

Stam

€ 35,00A

Wim

Pim

Explorer

----

Joep

Bestuur
Bestuur

Leiding

Ondersteunings

team

€ 0,00C

Hilde

Erwin

Gerry

C

€20,00

€0,00

€ 0,00

€ 35,00

€ 35,00

€0,00

€ 0,00

€35,00

€ 0,00
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104.5 INGESTELDE CONTRIBUTIESOORTEN 
 
 

START
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105 LANDELIJKE CONTRIBUTIE 
105.1 WEGWIJZER  VOOR DE BEREKENING EN INNING VAN DE LANDELIJKE - EN 
REGIONALE CONTRIBUTIE  
 
Voor de landelijke - en regionale contributieheffing is informatie te vinden en te wijzigen op 
https://sol.scouting.nl.  
Kijk, na het inloggen, rechtsboven in het scherm of de rol van penningmeester is aangegeven.  Als 
je meerdere functies hebt, zorg er dan voor dat je de rol van penningmeester hebt. Deze kan je 
rechtsboven in het scherm achter je naam selecteren. 
 
Na het inloggen kies dan voor: 

- Menu-item Financiën 
- Submenu-item Landelijke contributie (onder submenukop Landelijk contributie) 
-                                                                    Er verschijnt dan een scherm met informatie over 

de contributieheffing. 
 

 

https://sol.scouting.nl/


FS_HL_1_SUB_MENUS_V6_1408 
Scouts Online Financiële Module.  49 
  

- 

START
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Check of in de titel van het scherm het juiste jaar staat ingesteld. Is dat niet het geval selecteer 
dan het juiste jaar bij ‘Wissel van jaar’. 
 
 
Bij  ‘Instellingen’ staat het volgende: 
1. Bankgegevens 

De bankrekening die gebruikt wordt om de landelijk contributie te innen indien er een incasso 
machtiging aan Scouting Nederland afgegeven is. Als er meerdere bankrekeningen zijn kun je 
er een kiezen. Bankrekeningen aanmaken of wijzigen doe je via menu Financiën – 
Bankrekeningen 

2. Betaalwijze 
De wijze waarop de landelijke contributie geïnd wordt, de betaalwijze kan alleen door de 
landelijke penningmeester gewijzigd worden: 

a. incasso: het bedrag wordt door Scouting Nederland van bovenstaande rekening 
afgeschreven via automatische incasso; 

b. eigen overschrijving: de penningmeester van de organisatie maakt het bedrag zelf over 
naar de rekening van Scouting Nederland. Bij deze betaalwijze worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 

3. Betalingstermijn 
Je kunt hier zelf aangeven of je organisatieonderdeel betaalt 

a. in één keer (met een kortingspercentage) 
Het bedrag wordt op 1 april van de rekening van het organisatieonderdeel afgeschreven 
of de penningmeester maakt het bedrag omstreeks 1 paril over naar de rekening van 
Scouting Nederland. 

b. of in drie termijnen 
1 april : betalen of innen van eerste termijn, 50% 
1 juli : betalen of innen van tweede termijn, 25% 
1 oktober : betalen of innen van derde en laatste termijn, 25% 

 
De voorkeur die in het voorgaande jaar is aangegeven door het organisatieonderdeel m.b.t. het 
betalen per automatische incasso of per eigen overschrijving, wordt overgenomen in het 
navolgende jaar. Indien je hier iets aan wilt veranderen dan dient dit schriftelijk te gebeuren. 
Stuur dit briefje ondertekend naar Scouting Nederland, t.a.v. afdeling Administratie, Postbus 210, 
3830 AE  Leusden. Het machtigingsformulier kun je ook downloaden via het pagina menu 
‘instellingen’. Maak je nog geen gebruik en wil je alsnog gebruik maken van de automatische 
incasso, dan dien je de machtiging ingevuld en ondertekend vóór 15 maart aan Scouting 
Nederland (t.a.v. afdeling Administratie) te retourneren. 
 
Let op: 
Vergeet niet op knop “Wijzigingen opslaan” te klikken, wanneer je een voorkeur veranderd hebt. 
Het wijzigen van een voorkeur is mogelijk tot het moment waarop de facturen door de landelijke, 
en eventueel regionale, penningmeester zijn aangemaakt. Vanaf 30 maart zijn wijzigingen niet 
meer mogelijk. 
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Bij  ‘factuur’ staat het volgende: 
De specificatie van de landelijke contributiefactuur (en indien de regio de regiocontributie via 
Scouting Nederland laat innen ook de specificatie van de regiocontributie factuur). 

· Gemiddeld aantal jeugdleden: aan het eind van elke maand wordt het aantal contributieplichtige 
jeugdleden geregistreerd. Voor de contributieberekening wordt een gemiddelde genomen van 
de aantallen in het jaar voorafgaand aan het contributiejaar. 

· Gemiddeld aantal kaderleden: idem jeugdleden. 

· Bedrag per jeugdlid landelijk: dit is het bedrag dat in de landelijke raad is vastgesteld. 

· Bedrag per jeugdlid regionaal: dit is het bedrag dat in de regionale raad is vastgesteld. 

· Bedrag per kaderlid landelijk: dit is het bedrag dat in de landelijke raad is vastgesteld. 

· Bedrag per kaderlid regionaal: dit is het bedrag dat in de regionale raad is vastgesteld. 

· Bedrag contributie: totaalbedrag landelijke contributie: het aantal kaderleden + jeugdleden x het 
landelijke bedrag. 

· Bedrag contributie minus korting: totaalbedrag land. contributie minus 3% betalingskorting.  

· Bedrag contributie regio: totaalbedrag regiocontributie: het aantal kaderleden x regiobedrag 
kaderleden + het aantal jeugdleden x regiobedrag jeugdleden. 

· Bedrag contributie regio minus korting: totaalbedrag regiocontributie minus 3% betalingskorting.  

· Extra kosten bij factuur landelijk (per termijn): indien niet betaald wordt per incasso, dan zijn dit 
de extra kosten ( € 25,=), die bij het contributiebedrag worden opgeteld.  

· Totaal te betalen bedrag: het bedrag dat in totaal voor het contributiejaar betaald moet worden. 

· Knop ‘Download landelijke contributie factuur’ En als er ook regio contributie geïnd wordt door 
Scouting Nederland ook een download knop voor de regio contributie factuur. 
 
OPMERKING: deze knoppen zijn alleen aanwezig nadat de facturen omstreeks 1 april 
aangemaakt zijn door de landelijke penningmeester. 
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105.2 LANDELIJKE CONTRIBUTIE 
 
Als penningmeester van een organisatie die contributie af moet dragen aan de landelijke 
vereniging Scouting Nederland, krijg je aan het begin van een kalenderjaar een brief van de 
landelijke penningmeester over de landelijke contributieafdracht. 
Als penningmeester van een regio krijg je aan het begin van een kalenderjaar een brief van de 
landelijke penningmeester over het innen van de regiocontributie door het Landelijk Service 
Centrum. Brief zie hoofdstuk104.4 

START
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105.3 HANDLEIDING INNING EN DOORBETALING REGIOCONTRIBUTIE DOOR HET 
LANDELIJKE SERVICE CENTRUM 
 
Voor elke regio zijn er twee mogelijkheden van contributie-inning: 

a. de regio laat de contributie innen door het landelijk service centrum; 
b. de regio int de contributie op een andere wijze. 

Voor alle regio’s staat de manier van contributie heffen nu op status van voorgaande jaar zoals je 
die hebt aangegeven. Wil je deze gegevens wijzigen dan dien je dit voor 1 februari  op de website 
aan te geven. 

Inloggen 

Eerst dien je in te loggen. Heb je nog geen inlogaccount, dan kan je die online aanvragen. Je krijgt 
dan een bevestigingsmail in je mailbox. Lees die eerst svp, daarna kun je inloggen. 
 
Menu-keuze 
Als je meerdere functies hebt, zorg er dan voor dat je de rol van penningmeester van de regio 
hebt. Deze kan je rechtsboven in het scherm selecteren en activeren door op de knop ‘wissel rol’ 
te klikken. 
Na het inloggen kies dan voor: 

- Menu-item Financiën 
- Menu-item Landelijke contributie 

Er verschijnen dan enkele submenu’s: 
 

 
Belangrijk is allereerst  om het juiste contributiejaar te kiezen rechtsboven in het scherm. Als je 
een ander jaar wilt kiezen, vergeet dan niet op de knop ‘Ga naar jaar’ te drukken, nadat je het 
juiste jaar hebt geselecteerd. 
 
Als het huidige jaar nog niet in de lijst bij ‘kies jaar’ verschijnt, moet je op de knop ‘Aanmelden voor 
nieuw jaar’ klikken. 
 

 
In menu item basis, kun je aangeven welke optie voor jouw regio van toepassing is. Klik op 
manier van contributie heffen van jouw voorkeur en kies wijzigingen opslaan.  
 
Optie a: er verschijnt een scherm waarop je de contributiebedragen voor een jeugdlid en een 
kaderlid kunt invullen. Dat zijn de bedragen die in de regioraad zijn vastgesteld. Voor zover van 
toepassing is in dit bedrag ook een aandeel voor een steunpunt berekend. Een steunpunt kan niet 
zelf via Scouts Online de contributie innen. 
De betalingstermijnen, kortingspercentage en extra bedrag zijn landelijk vastgesteld en door de 
landelijke administratie ingevoerd. Deze gegevens zijn dus niet te wijzigen. De gegevens van 
bankrekening kun je wijzigen onder de menu item  ‘bankrekeningen’ van ‘mijn groep’ (zie 
hoofdstuk101.4 bankrekeningen). Na het opslaan van de gegevens, zal de landelijke 
administratie de contributie innen en de geïnde bedragen overmaken op de rekening, die 
genoemd staat in het scherm. Er verschijnt dan een menu item  ‘contributies regionaal’.  
 
 
Optie b: heb je voor deze manier gekozen, dan kun je eventueel nog gebruik maken van het 
overzicht aantallen leden. Dit zijn de basisgegevens voor de berekening van de landelijke 
contributie. Je kunt deze gegevens selecteren, kopiëren en plakken in Excel om daar 
berekeningen mee te doen. 



FS_HL_1_SUB_MENUS_V6_1408 
Scouts Online Financiële Module.  54 
  

 

Submenu betalingsvoorkeuren 

 
In dit menu item  betalingsvoorkeuren kun je zien hoe de contributie is berekend voor de groepen 
van je regio. Je kunt een groep zoeken op nummer, naam of plaats. Ook kun je door niets in te 
vullen en op zoek te klikken alle groepen in je regio op je scherm zien. Als je op een 
groepsnummer klikt, krijg je van de betreffende groep de contributiegegevens te zien. 
 

 

Menu item  contributies regionaal (te zien als gekozen is voor optie a.) 

 
In menu item  contributies regionaal,  zijn alle facturen te zien, die aangemaakt zijn voor alle 
groepen in jouw regio op basis van: 

- de gegevens, die de penningmeesters van de groepen hebben ingevuld in de menu item  
betalingsvoorkeur; 

- en de gegevens, die je zelf hebt ingevuld in menu item  basis; 
- het gemiddeld aantal jeugd- en kaderleden.  

 
Zie voor de berekening hiervan de brief aan alle (groeps)penningmeesters. Op deze aantallen 
wordt de contributie berekend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat gaat er nu gebeuren: 
De contributieheffing vindt zoals elk jaar op vaste momenten plaats: 
1 april : gehele bedrag of eerste termijn 
1 juli : tweede termijn 
1 oktober : derde termijn 
 
 

Bruto contributie Het totaal te innen bedrag 

Korting 3% Korting i.v.m. betaling in één termijn (1 april) 

Netto contributie 
(door groepen) 

Het totaalbedrag dat tot op dat moment door de groepen voor 
de regio is voldaan 

Al betaald 
(SN aan regio) 

Het totaalbedrag dat door het landelijk servicecentrum is 
doorbetaald aan de regio 

Nog te betalen 
Het nog te betalen bedrag aan de regio (totaal gestort minus 
totaal betaald) 
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Voor de eerste inning kun je nog tot 15 maart de voorkeuren en bankrekeninggegevens  
aanpassen. In je de contributie via de landelijke organisatie, dan zie je vanzelf de bijschrijvingen 
op je rekening. Je krijgt hierover na iedere betaling per e-mail bericht. In je zelf de contributie, dan 
kun je nadat de landelijke contributievorderingen zijn aangemaakt gebruik maken van de 
gemiddelde leden aantallen. 
 
Zijn er vragen over de bediening van de website, dan kun je die in eerste instantie stellen aan de 
Helpdesk, via de HELP-knop of mail rechtstreeks naar helpdesk@scouting.nl .  
Zijn er vragen over contributieafdracht, dan kun je een e-mail sturen naar 
administratie@scouting.nl of een briefje sturen naar Scouting Nederland, t.a.v. afdeling 
Administratie, Postbus 210, 3830 AE  Leusden. 
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105.4 FACTUUR  
 
Omdat veel regio’s de regio contributie innen via het Landelijk Service Centrum is dit een 
factuurvoorbeeld van een groep waarop ook de regiocontributie zichtbaar is. Wordt de regionale 
contributie niet via het Landelijk Service Centrum geïnd, dan ontbreekt deze natuurlijk. 

START
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105.5 LANDELIJKE CONTRIBUTIEFACTUUR 
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105.6 REGIONALE CONTRIBUTIEFACTUUR 
 
 
Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt de regiopenningmeester een brief van Scouting 
Nederland, team Administratie. Hieronder staat een voorbeeld van brief 2013 
 
Datum:  
Betreft: Contributie 2013 
Ref.:  
 
 
 
Geachte penningmeester, 
 
Met deze e-mail willen wij u informeren over de inning van de regiocontributie voor het jaar 2013.  
 
Het Landelijk servicecentrum biedt als extra service om samen met het innen van de Landelijke 
contributie ook de regiocontributie te innen. Aan deze extra service zijn geen kosten verbonden 
voor de regio.  
Indien u van deze service gebruik wilt maken, dient u dit aan te geven op https://sol.scouting.nl 
Hiervoor vindt u bijgaand een handleiding. Doet u dit vóór 1 februari a.s. 
 
- de methode van inning van de regio contributie wordt overgenomen van het   vorige jaar          
- de bedragen moeten per jaar ingevoerd worden. 
 
Graag een bericht naar onderstaand e-mailadres of u wel of geen gebruik wilt maken van deze 
service. 
 
De contributie wordt geïnd van de groepen in de betreffende regio zoals ze staan geregistreerd in 
het ledenregistratiesysteem Scouts online. 
 
Vragen over de hoogte en samenstelling van de regiocontributie zullen worden  
doorverwezen naar de betreffende regiopenningmeester. 
De inning verloopt volgens de regels die gelden voor de landelijke contributie. 
De regio blijft altijd eindverantwoordelijk voor het innen van de regiocontributie. 
  
Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, mochten er nog vragen zijn dan 
kunt u contact opnemen met het team administratie per mail: administratie@scouting.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Scouting Nederland, 
 
Team Administratie. 
 
 
 
 

https://sol.scouting.nl/
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105.7 INSTELLINGEN VAN DE REGIOCONTRIBUTIE DOOR REGIOPENNINGMEESTER 
 

START
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105.8 REGIOFACTUUR VOORBEELD 
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196 HELPDESK EEN VRAAG STELLEN DOE JE ZO 
 
Log in (als penningmeester) van een groepsbestuur op SOL. 
In het eerste scherm zie je onderstaande regel (groen gemarkeerd) 
 

 
 

Of druk rechtsboven op help  en klik op onderstand scherm op de tekst: 
Jouw vraag/opmerking per e-mail voorleggen aan de helpdesk. 
 

 
 
Omschrijf je opmerkingen of vragen zo nauwkeurig mogelijk in het volgende scherm. 
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Nadat je dit formulier verzonden hebt, krijg je een bevestiging. 
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De helpdesk ziet als eerste de volgende ticketnummers ( lees e-mails) met onderwerp regels:  
 

 
 
Na openen van gemarkeerde ticket (e-mail) ziet de helpdesk het volgende: 
 

Gebruikersinformatie: 
----------------------------------------------------------------------- 
Naam: Leo Mutsaers 
E-mailadres:xxxxxxs@xxxxxl.com 
Groep: Scouting Garcia Moreno 
Rol waarmee ingelogd is: penningmeester Scouting Garcia Moreno (bestuur (groeps)) 
 
De melding betreft: 
Ik heb 1e kwartaal 2013 contributierun uitgevoerd en verwacht 95 facturen. 
Slechts 91 facturen zijn aangemaakt. 
Het betreft org 1661 en transactiegroep 74389 
De volgende leden hebben geen factuur 1e kwartaal 2013 
Jan Janssen, Piet van Gool, Debbie de Boer en Henriette van Poppel 
Wat ging hier fout?  
----------------------------------------------------------------------- 
Module: debiteurenadministratie 
Onderdeel: Andere zaken 
Prioriteit: Middel 
 
Rol informatie 
----------------------------------------------------------------------- 
lidnummer: 166101738 
 

 
Omdat de helpdesk bemenst wordt door verschillende helpdeskmedewerkers met verschillende 
specialismen, is het makkelijker voor de helpdesk als je het reactieformulier zo volledig mogelijk 
invult. Hierdoor ziet de helpdeskmedewerker direct dat het in dit geval om financiën gaat 
(debiteurenadministratie). Als de helpdeskmedewerker deze mail opent wordt deze tekst (hier 
boven) zichtbaar. De blauw gemerkte woorden zijn belangrijk om te vermelden. 
 
Onze helpdesk gebruikt het programma OTRS.  
OTRS staat voor Open source Ticket Request System en is een administratief mailprogramma. 
OTRS wordt doorgaans gebruikt om vragen, maar ook bijvoorbeeld klachten, orders en tips van 
klanten af te handelen en te ordenen, op onze helpdesk. Met het ticket of ticketnummer wordt 
verwezen naar de complete mailwisseling, inclusief eventuele interne notities. 
Voor klanten / leden ziet het er uit als een e-mailwisseling, bij ons noemen we je e-mail een ticket. 
Elk ticket heeft een nummer in dit geval het oranje nummer. 
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197 HELPDESK VRAAG MET BIJLAGE STUREN 
 
Een nadeel van het reactieformulier is dat je geen bijlage kunt toevoegen. Heb je als 
penningmeester (of andere functie) een vraag en wil je een bijlage toevoegen: 
 
mail dan naar de helpdesk via  helpdesk@scouting.nl   Maar……. 
  
Voordat je de vraag stelt, willen we weten wie je bent, van welke groep, hoe je bent ingelogd, 
welke leden( debiteuren) het betreft etc.  
Vermeld dan in de e-mail: 
 

1. Hoe je bent ingelogd b.v. als Penningmeester van groepsbestuur. 
2. Wat is organisatie nummer en of hoe heet je groep. 

Hoe vind je het organisatienummer? 

1.     2.   
 

3. Welke debiteuren betreft het?  
4. Welk transactiegroep het betreft.  
5. Welke facturen het betreft. 
6. Heb je een screenshot (beeldschermafdruk) als bijlage? Beschijf dan hoe deze is 

verkregen. 
7. Heb je problemen met contributie berekenen? 

a. Stuur dan in de bijlage de contrubutieberichten mee. 
b. Stuur in de bijlage het controle bestand  
c. Heb je a en b niet,dan kunnen we evt. naar je PAIN bestand vragen. 

De helpdesk zal dan vragen om het PAIN bestand te mailen naar een persoonlijke e-
mailadres van de helpdeskmedewerker (dit i.v.m. bankgegevens, dus privacy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:helpdesk@scouting.nl
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199 AANTEKENINGEN 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


