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4.7

Ontvangsten inboeken

Verwerking
Bij de actie Solidariteitskas wordt niet gewerkt met ‘traditionele’ toezeggingsbrieven waarin een geregistreerde wordt gevraagd om op te geven of, en
in hoeveel termijnen de geregistreerde wenst deel te nemen aan de actie
Solidariteitskas. De brieven die vanuit de Solidariteitskas worden verzonden
bevatten slechts vrije tekst en een aangehechte acceptgiro. Ook is het mogelijk vanuit een fonds van het type Solidariteitskas alleen losse acceptgiro’s (3
acceptgiro’s per blad) te genereren of SKG iDEAL e-mails.
Bij de verwerking (van de reacties) van een fonds van het type Solidariteitskas
gaat het om:
• - na het aannmaken van de ’toezeggingen’ - genereren van automatische
incassobestanden;
• boeken van een ontvangsten;
• verwerken van een verzoek om niet meer te worden benaderd (zie in de
index bij het lemma ‘Fonds, uitsluiting voor fonds’).
Het genereren van losse acceptgiro’s direct na het genereren van toezeggingen verloopt conform procedure 4.5.0.3 Genereren acceptgiro’s na genereren
toezeggingen.
Het (gewoon) genereren van acceptgiro’s, automatische incassos’s en SKG/iDEAL
e-mails verloopt (mutatis mutandis) conform procedure 3.8 Incasso’s, acceptgiro’s
en e-mails.
Ten behoeve van het uitvoeren van een automatische incasso voor dit type fonds
dient u wel ondertekende machtigingen te hebben geregistreerd. Tevens dient de
automatische incasso van te voren te worden aangekondigd, dit kan door middel
van een vooraankondiging.

4.7

Ontvangsten inboeken
Het inboeken van ontvangsten is voor alle typen fondsen hetzelfde. Uitzondering
is dat bij dit fondstype (eenmalig vast bedrag) sprake is van één termijn in plaats
van meerdere termijnen.
Zie voor meer informatie paragraaf 3.9 Ontvangsten inboeken.

4.8

Archiveren/afsluiten actiejaar
Het archiveren/afsluiten van een actiejaar is voor alle typen fondsen hetzelfde.
Uitzondering is dat bij dit fondstype (eenmalig vast bedrag) sprake is van één
termijn in plaats van meerdere termijnen.
Zie voor meer informatie paragraaf 3.13 Archiveren/afsluiten actiejaar.

Nazorg
Nadat u de gemeenteleden hebt uitgenodigd deel te nemen aan Solidariteitskas, wilt u wellicht na enige tijd de personen die (nog) niet hebben bijgedragen
benaderen om ze te vragen alsnog een bijdrage te doen. Mogelijk wilt u een
lijst produceren van deze personen voor een opvolgactie.
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