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Familie De Vries
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Familie De Vries betaalt diverse bijdragen aan de kerk.

• Betalingen voor de paasbijdrage, het kerkbladabonnement, 
Kerkbalans / VVB…



Familie De Vries
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“Wat een werk!”

“Op welk banknummer 
moeten we de 
bedragen overmaken?”

“Zijn we weer vergeten 
om onze bijdrage over te 
maken?”

“Ik maak het bedrag in 
één keer over, ook dat 
van vorige maand”“Welk betaalkenmerk moet ik bij 

de betaling vermelden?”

Het handmatig overmaken van de bedragen gaat vaak niet heel soepel. 

“Welk bedrag moeten we 
overmaken?”



Ondertussen op het kerkelijk bureau
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“Wat een werk!” “Waarom onthouden leden hun 
toezegging niet?”

“Alweer een lid die belde 
over het banknummer”

“Ik herken dit bedrag 
niet: leden maken 
totaalbedragen over”

“Ik heb geen idee 
van wie deze 
betaling is”

“Waarom missen we zo veel 
betalingen?”

“Pfff.. Ik zie altijd zo op 
tegen het verwerken van 
alle ontvangsten”

Het verwerken van de ontvangsten op lidniveau gaat ook niet zo soepel.

“Oeps, op het verkeerde 
fonds geboekt, hoe 
corrigeer ik dit?”
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Betaalgemak voor leden

Rust door automatische verwerking
op het kerkelijk bureau

Win-Win



De betaalinstructie

6

Een initiatief van Betaalverenging 
Nederland om het betalen van facturen 
makkelijker te maken. 

Biedt alle informatie om altijd een betaling 
te kunnen verrichten: 

• Betaallink met QR-code 
• Naam van de begunstigde
• Te betalen bedrag
• IBAN van de begunstigde
• Betalingskenmerk



De betaalinstructie in de praktijk

7

Betaalgemak en automatische administratieve verwerking.



kerkAccept: de betaalinstructie voor kerken
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Enkele voorbeelden:

• Paasbijdrage
• Bijdragen kerkblad
• Extra giften
• Diaconale bijdragen
• Tienden
• Kerkbalans / VVB betalingen
• Bijdrage solidariteitskas
• Voor- en najaarsbijdrage
• Zending / ZWO
• Bijdrage energielasten

Kan gebruikt worden voor alle doelen waarbij een registratie van 
ontvangsten op lidniveau gewenst is.



Waarom ontvangsten op lidniveau
registeren?
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• Opbrengsten per fonds inzichtelijk
• Inzichtelijk wie wel of niet betaald heeft
• Eenvoudig openstaande posten opvragen
• Niet betalende leden herinneren (grote kans voor extra inkomsten)
• Jaarvergelijkingen en prognoses mogelijk
• Tussentijdse analyse “hoe staan we ervoor?” 
• Statistieken



Voorbeeld kerkAccept betaalverzoek
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Voorbeeld betaling VVB (toezegging)
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Een vergelijking met andere 
betaalwijzen

12

Betaalwijze Betaalgemak leden Eenvoudige verwerking op lidniveau
(kerkelijk bureau)

Acceptgiro Stopt per 1 juni 2023 Stopt per 1 juni 2023

Handmatig overmaken Nee Nee

Tikkie of QR code via bank Ja Nee

Automatische incasso Ja* Ja, maar:
- IBAN en mandaat vereist
- Je biedt leden nooit de mogelijkheid om meer 

te geven dan het afgesproken of vaste 
bedrag

- Alleen geschikt voor het betalen van 
toezeggingen

Betaalverzoek 
(via kerkAccept)

Ja  Ja

* Voor het deel van de leden die deze verplichting aan willen gaan en zich dit kunnen veroorloven.



Een stappenplan

Betalen was nog nooit zó eenvoudig



Selecteer uw leden



Betaalverzoeken aanmaken



Betaalverzoeken versturen



Betaalverzoeken ontvangen



De slimme QR-code

1. Gekoppeld aan een lid
2. Gekoppeld aan een fonds
3. Gekoppeld aan een termijn

Iedere betaling via een kerkAccept
QR code wordt automatisch:



Direct betalen



Binnen 10 seconden 
ontvangsten in Scipio Online



Voordelen kerkAccept

21

Betaalgemak voor leden:
• Snel en laagdrempelig
• Het te betalen bedrag is altijd bekend
• Nooit meer zoeken naar betaalgegevens
• Geen handmatige overname van betaalgegevens
• Een veelgebruikte betaalmethode

Voordelen kerkelijk bureau:
• Automatische verwerking op lidniveau
• Snel en laagdrempelig
• Snellere betalingen van leden
• Hogere inkomsten 

• door mogelijkheid om meer te betalen
• door meer betaalgemak
• eenvoudig herinneren

• Besparen op print- en portokosten
• Minder tijd vereist voor het verwerken van ontvangsten
• Minder kans op fouten
• Toekomstgericht



Wat is er nodig?
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Scipio Online 

• Ledenadministratie
• Bijdragenadministratie

Mollie Payments

• Een actief account
• Betaalwijze: iDEAL
• API key *

kerkAccept

• Activeer uw account eenvoudig zelf in Scipio Online met de API key

* De instructies vindt u op www.kerkaccept.nl



Het verschil met een collecte app
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Collecte app
• Geven is altijd anoniem
• Nadruk op kleinere bedragen
• Geen mogelijkheid om te 

herinneren

kerkAccept
• Registratie op lidniveau

bijdragenadministratie
• Nadruk op grotere bedragen
• Mogelijkheid om te herinneren
• Ook geschikt voor periodieke betalingen / 

het betalen van toezeggingen

Twee krachtige betaalmogelijkheden

Anoniem geven via de Scipio App Geven via kerkAccept met koppeling bijdragenadministratie



No cure, no pay
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• Geen vaste abonnementskosten of verplichtingen
• Direct aan de slag
• Per geslaagde betaling:

• Servicekosten kerkAccept € 0,15 *
• Kosten iDEAL € 0,29 (Mollie Payments) **

* Servicekosten kerkAccept: noodzakelijk voor het onderhouden, supporten en 
doorontwikkelen van kerkAccept

** Zie voor actuele tarieven en voorwaarden www.mollie.com 



Slim: transactiekosten verleggen
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• kerkAccept kan zo worden ingericht dat de service- en transactiekosten 
worden meegenomen in de gift van de gever 

• Het gebruik van kerkAccept wordt hierdoor kosteloos voor de gemeente 
• De totale gift komt bij het doel terecht waarvoor wordt gegeven



Besparen op bankkosten
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Rabobank per bijschrijving € 0,15
ING per bijschrijving € 0,13 

Rekenvoorbeeld bankkosten handmatige overboekingen 
500 donaties van leden
500 bijschrijvingen van leden op de bankrekening

Totale bankkosten € 75     (500 x €  0,15)

Rekenvoorbeeld bankkosten via kerkAccept
500 donaties van leden
1 bijschrijvingen op de bankrekening (totaalbedrag)

Totale bankkosten € 0,15 



Een vergelijking
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100 betalingen van € 25,00

Totale inkomsten € 2500
Oude situatie

20 x handmatige betalingen (bankkosten) € 0,15  = € 3,00
40 x iDEAL via bank € 0,35 = € 14,00
40 x automatische incasso = € 7,30

Totale kosten: € 24,30

Nieuwe situatie met kerkAccept

20 x handmatige betalingen (bankkosten) € 0,15  = € 3,00
40 x kerkAccept = € 3,52 *
40 x automatische incasso = € 7,30

Totale kosten: € 13,82

* Op basis van 80% verleggen van de service- transactiekosten.



Belangrijke tip
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Communiceer met uw leden dat de betaalwijze kerkAccept wordt 
geïntroduceerd.

Download voorbeeldtekst (voor in de nieuwsbrief of kerkblad)
Download voorbeeldbrief toezeggingen (voor Kerkbalans en VVB)

https://www.kerkaccept.nl/downloads/tekst-kerkblad.pdf
https://www.kerkaccept.nl/downloads/voorbeeldbrief-toezegging.pdf


Direct starten met kerkAccept?

29

Alle instructies vindt u op www.kerkaccept.nl.

Vragen?
Mail naar helpdesk@hagru.nl
of neem telefonisch contact op via 050 20 50 000

mailto:helpdesk@hagru.nl
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