Kennisnetwerk

Vergelijking bankkosten

Bij Scouting Nederland komen regelmatig vragen binnen of er een overzicht bestaat van de
verenigingspakketten die de diverse banken aanbieden voor stichtingen en verenigingen. Het
Kennisnetwerk heeft eind 2014 een onderzoek gedaan onder de banken.
Koepelcontract
Er is getracht tot een vorm van een koepelcontract met ING, Rabobank en Triodos Bank te komen met
gunstige bedingen voor Scouting Nederland. Dit overleg is niet succesvol gebleken, want meer dan
het standaard verenigingspakket werd helaas niet aangeboden.
Overzicht bankkosten
In onderstaande tabel zijn de vaste kosten per maand en de meest voorkomende variabele kosten per
transactie per bank weergegeven. Bij de transactiekosten (variabele kosten) zijn de verschillen tussen
de banken zeer beperkt.

Besparingsmogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden om de bankkosten te verlagen:
• Eén programma internetbankieren voor de penningmeester, waarin alle rekeningen zijn
opgenomen. Liefst met de mogelijkheid voor de penningmeester om een kasbeheerder alleen
toegang te geven tot de rekening die hij of zij beheert.
• Digitale dagafschriften in plaats van papieren dagafschriften
• Geen gebruik van acceptgiro’s voor het innen van de bijdrage van leden.
• Incasseren van bijdragen leden.
• Minimaliseren contante inkomsten in verband met kosten afstorten en minder
controlemogelijkheden.
• Vraag om sponsoring of donatie bij de bank. Lever indien gewenst een tegenpresentatie.
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Conclusie
Een vergelijking van de bankkosten voor Scoutinggroepen is (bijna) niet mogelijk. Bij de ene partij is
een dienst al opgenomen in het basispakket en bij andere partij moet je apart voor bepaalde diensten
betalen. Natuurlijk maakt ook de manier en kwaliteit van dienstverlening deel uit van de keuze van de
groep voor een bankinstelling.
Elke Scoutinggroep heeft zo zijn eigen wensen en dus behoeftes bij een bank. Wel is gebleken dat de
variabele kosten, bijvoorbeeld voor af- en bijschrijvingen, bij alle banken nagenoeg gelijk zijn.
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