
 

HANDLEIDING
FINANCIËLE AFWIKKELING

Deze handleiding is geschreven voor regiocoördinatoren die zorg dragen voor de financiële afhandeling van de reguliere
(huis-aan-huis) Collecte voor één of meerdere locaties. 

DE AFREKENSTAAT
Op het voorblad van de afrekenstaat noteer je de totale bruto opbrengst van het collectegebied. Dit is al het contante geld 
dat is opgehaald. Vul ook de eventuele onkosten in. Is er op meerdere locaties geld opgehaald? Dan noteer je per locatie de 
opbrengst. Zijn hier geen exacte gegevens van bekend, maak dan een schatting. Op de vervolgpagina vul je de bruto opbrengst 
in die per club is opgehaald. Noteer ook het aantal collectanten waar de club mee heeft gecollecteerd. Hebben meerdere clubs 
gecollecteerd? Dan tekent iedere groepscoördinator voor de correctheid van de gegevens die voor de club zijn ingevuld.
  
Niet het stortingsbewijs aan de afrekenstaat vast en zet samen met een controleur een handtekening onderaan het voorblad 
van de afrekenstaat. De controleur kan een teamlid, een groepscoördinator van één van de clubs of een medewerker van de 
bank, die je assisteert zijn.

    Maak na het invullen een kopie of foto van de afrekenstaat.

De opbrengsten van het online collecteren via Digicollect en  iDEAL QR (niet-thuis-kaartje, kofferlabel) worden direct aan de 
clubs uitgekeerd. Hier hoef je niets mee te doen.

Tip!

AFSTORTEN EN STORTINGSKOSTEN
Het is verplicht om de volledige opbrengst (dus 100%) in één keer direct op de rekening van Jantje Beton te storten. Dit is
opgenomen in het collecteprotocol dat is vastgesteld door de Stichting Collecteplan (SCP). Vaak is het mogelijk om bij de
stortingsmachine een tussenstand op te vragen, waardoor je de opbrengst per club kunt bijhouden. Het is niet toegestaan om
geld via een privérekening over te maken naar Jantje Beton. Stort de opbrengst bij de Rabobank, dan betaal je geen 
stortingskosten. 

De opbrengst stort je bij de bank rechtstreeks op IBAN-nummer: NL86 RABO 0156 9198 69 t.n.v. Jantje Beton, o.v.v. het
betalingskenmerk dat staat vermeld op de afrekenstaat. Indien je geen betalingskenmerk hebt opgegeven, dan graag een e-mail
met de betaalgegevens sturen naar collecte@jantjebeton.nl.
    
   Maak voorafgaand aan de collecteweek een afspraak bij de bank voor het afstorten.  
 

Tip!

NA AFLOOP
Nadat de afrekenstaat is verwerkt, ontvang je een eindafrekening. Op dit overzicht staat het bedrag dat de club heeft 
opgehaald via de reguliere huis-aan-huis collecte. Dit is minus eventuele kosten die in mindering zijn gebracht. Na afloop 
van de Collecte moet de totaalopbrengst per gemeente bekend gemaakt worden aan het CBF. Jantje Beton zorgt voor deze 
terugkoppeling.



 

BELLEN TIJDENS COLLECTEWEEK
Tijdens de collecteweek van 2 t/m 7 maart is het Collecteteam buiten kantooruren voor calamiteiten en noodgevallen bereikbaar 
van:  ma-vr / van:  17.00  -  20.00 uur
   za / van:   09.00 - 20.00 uur

Deze verruimde bereikbaarheidstijden zijn alleen voor vragen en calamiteiten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING
    collecte@jantjebeton.nl    www.jantjebeton.nl/collecte   030 242 72 65 

VEEL GESTELDE VRAGEN
Jantje Beton beantwoordt vast de meest gestelde vragen:

Wat moet ik doen als een machine vastloopt?
Neem contact op met de bank of een medewerker (indien aanwezig) om de storing op te lossen. Maak hiervan melding bij het
Collecteteam, zodat de afrekenstaat op een juiste wijze kan worden verwerkt.

Wat moet ik doen als er een verschil zit in mijn eigen telling en de telling van de bank?
Kleine verschillen kunnen altijd ontstaan door bijvoorbeeld buitenlandse munten. Is het verschil echter groter dan verwacht
mag worden, neem dan contact op met de bank of een medewerker (indien aanwezig) om het verschil op te lossen.

Wanneer stort Jantje Beton geld terug aan de clubs/verenigingen?
Na controle van de opbrengst en de afrekenstaat, stort Jantje Beton 50% van de opbrengst (minus eventuele onkosten) binnen
drie weken op de rekening van de clubs en verenigingen.

Hoe worden de (eventuele) onkosten verrekend?
De onkosten, die worden gedeclareerd voor het organiseren van de Collecte, worden naar rato doorberekend aan de club(s)
o.b.v. het aantal ingevulde collectanten. Onkosten mogen gedeclareerd worden tot 3% van de totale opbrengst met een
maximum van € 1 per collectant. Gebruik hiervoor het declaratieformulier.
 
    Na het opsturen van de afrekenstaat is het niet meer mogelijk om kosten te declareren.
   Stuur het declaratieformulier daarom samen met de afrekenstaat retour.

Tip!

CHECKLIST STUUR DE AFREKENSTAAT UITERLIJK 28 MAART RETOUR.

Controleer de afrekenstaat op de volgende punten:

    1.  De afrekenstaat is volledig en correct ingevuld (dus incl. IBAN-nummers met correcte tenaamstellingen, het 
aantal collectanten per club en de opbrengst per locatie). Vergeet niet om alle stortingsbewijzen mee te sturen. 

    2. Een getuige heeft de afrekenstaat op het voorblad ondertekend. 

    3. De groepscoördinatoren hebben een paraaf gezet bij de bruto opbrengst van de eigen club. 

    4.  De totale opbrengst (100%) is in één keer gestort op rekening van Jantje Beton o.v.v. het betalingskenmerk:  
te vinden op de voorblad van de afrekenstaat. 

    5. Er is een kopie/foto gemaakt van de ingevulde afrekenstaat en stortingsbewijs.

    6.  De afrekenstaat samen met het stortingsbewijs en eventueel het declaratieformulier of aanmelding van een 
nieuwe club is gestuurd naar: Jantje Beton - antwoordnummer 8489 - 3500 VW Utrecht. (of gebruik de 
antwoordenvelop)

   Onvolledig ingevulde afrekenstaten kunnen wij niet in behandeling nemen.Tip!


