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Vernieuwing SKG Nieuws
SKG Nieuws verschijnt al 21 jaar. De bedoeling hiervan was en is het geven van informatie op financieel
terrein waar kerkelijke gemeenten en aanverwante
instellingen hun voordeel mee kunnen doen.
U hebt het vast wel opgemerkt dat de lay-out van SKG
Nieuws veranderd is. Met gepaste trots presenteren
wij u onze nieuwe SKG Nieuws! Ik weet dat er lezers
zijn die vinden dat het veranderen van zulke dingen
niets toevoegt. Nieuwe wijn in oude zakken is dan
de gedachte die men daarbij heeft. “Kunnen ze bij
SKG hun tijd niet beter besteden?”, zou een andere
mening kunnen zijn.
Ik ben het met u als lezer eens dat je niet moet
vernieuwen om het vernieuwen. Vernieuwing moet
een ‘noodzakelijkheid’ in zich hebben en moet ‘meerwaarde creëren’.
Bij SKG sluiten we onze ogen er niet voor dat de
lezers veranderen. Het lezen van lange artikelen in
een periodiek wordt veelal niet meer gedaan. ‘Koppen snellen’ doen we nog wel (als het meezit), maar
ons verdiepen in informatie die op dat moment niet
urgent is, gebeurt bijna niet meer. Als we informatie
nodig hebben, zoeken we op internet of kijken we
rond in ons eigen netwerk.

Vanuit de kerkelijke gemeenten horen we dat er
behoefte is aan informatie over betalingsverkeer,
geldwerving en bancaire ontwikkelingen. Vanuit deze
trends en ervaringen van andere kerkelijke gemeenten willen de colleges richting kunnen geven aan hun
beleid.
Met de vernieuwde SKG Nieuws willen we hier graag
een bijdrage aan leveren. Dit doen we door korte en
pakkende artikelen te schrijven met waar mogelijk
een verwijzing naar andere informatiebronnen. Op
deze manier zal SKG Nieuws beter leesbaar zijn en
ook naar de toekomst toe, meerwaarde geven.
Veranderen doen we dus niet om het veranderen
maar opdat u als kerkelijke gemeente er beter van
wordt!

Teun Copier

SKG ONLINE:
DE VOLGENDE STAP

worden ze ook verzonden. De gebruiker heeft zelf inzicht in de status en historie van de betaalopdrachten
en van de periodieke betalingen.

SKG is bezig met het stapsgewijs vernieuwen van
SKG Online. Op donderdag 17 augustus heeft een
belangrijke release plaatsgevonden. Wat betekent
dit voor u als gebruiker én wat staat er nog meer op
de rol?

Wordt vervolgd

Niet alleen een nieuwe lay-out

Het nieuwe SKG Online is geschreven in een zeer
moderne programmeertaal. Hierdoor wordt het ‘onder
de motorkap’ een nog veiligere en stabielere betaalapplicatie dan het al is. Hiermee garanderen we u
continuïteit voor de toekomst én betrouwbaarheid in
het gebruik.

In de laatste release is rekening gehouden met
de nieuwste generatie digipassen. In de komende
maanden volgen nog enkele releases. In de tussentijd
wordt er soms nog geschakeld tussen het nieuwe en
oude SKG Online. Binnenkort is de overstap volledig
en kunt u van de nieuwste functionaliteiten gebruik
maken.

De volgende stap

Bij het ontwikkelen van de nieuwe applicatie hebben
we vooraf aan gemeenten gevraagd naar hun wensen
en ervaringen. Dit is zoveel mogelijk meegenomen in
het nieuwe SKG Online. De lay-out is geheel vernieuwd met onder andere heldere symbooltjes per
onderdeel én een vernieuwd, gebruiksvriendelijker
invoerscherm voor betaalopdrachten.
Er is nu een centraal scherm ‘Betaalopdrachtenoverzicht’. In dit scherm wordt alle informatie van de
betalingsopdrachten getoond en vanuit dit scherm
De nieuwe digipas

COLLECTE MET DE KERKGELD APP
Graag laten we Marcus van Spronsen aan het woord.
Hij is penningmeester van de Protestantse Gemeente
Scheveningen. In zijn gemeente is in de afgelopen
maanden een proef met de Kerkgeld app gehouden.
“Door toename van het digitaal betalen loopt het
aantal mensen met contant geld op zak terug. Dit
merkten wij ook bij de collectes tijdens de kerkdiensten. Om deze inkomsten niet mis te lopen, waren we
op zoek naar een manier van collecteren, waarmee
we deze mensen wel zouden kunnen bereiken. We
hebben daarvoor meerdere mogelijkheden onderzocht, zoals betaalzuilen en contactloos betalen. De
beste oplossing was echter betalen met een app,
mensen hebben immers altijd hun telefoon bij zich.
Nu zijn er verschillende apps met verschillende
mogelijkheden. SKG heeft voor kerken wel een heel
mooie optie: de Kerkgeld app.

We hebben de afgelopen maanden de Kerkgeld app
getest met een groep kerkgangers en de conclusie
is positief. Mensen doen trouw mee, een paar dagen
later staat het geld op de bankrekening en de specificatie van de collectes is overzichtelijk en daarmee
ook de boekhoudkundige verwerking. Kortom de app
werkt prima en geeft ook nog eens een mooie koppeling naar de ledenadministratie Scipio, een voordeel
dat geen andere app biedt.
De komende maanden gaan we de groep Kerkgeld
app-gebruikers uitbreiden en de mogelijkheden
onderzoeken om de solidariteitskas en de kerkbalans
via de app te voldoen. Het ziet er hoopvol uit.”

“DIGITAAL TOEZEGGEN?
DAT KAN!”
Kunt ú dat al zeggen? Het heeft alles te maken
met de digitale Actie Kerkbalans met SKG Collect.
Steeds meer gemeenten stappen over op de digitale
toezegging en verwerking van de jaarlijkse geldwervingsactie. In de afgelopen twee jaar verdubbelde
het aantal gebruikers van SKG Collect naar (op dit
moment) ruim 160 kerkelijke gemeenten. Ook zijn
veel andere gemeenten bezig om zich te oriënteren
op de mogelijkheden.

Voorbereidingen

De eerste voorbereidingen voor de landelijke Actie
Kerkbalans 2018 zijn bij de meeste gemeenten al
gestart. Naast de papieren versie is de digitale vorm
een efficiënte en eigentijdse aanvulling. Voor zowel
LRP als Scipio is er een geautomatiseerde verwerking
van toezeggingen en betalingen. Dat scheelt u tijd.
Ook heeft u de mogelijkheid om iDEAL als extra
betaalwijze aan te bieden aan uw gemeenteleden.

Demonstratie

Als u wilt weten wat de digitale Actie Kerkbalans voor
uw gemeente kan betekenen, komt één van de
accountmanagers graag naar u toe voor een demonstratie. Een afspraak kan zowel overdag als in de
avonduren worden gemaakt. Meer informatie kunt u
vinden via www.skggouda.nl/skg-collect/vervolg.

Oude Kerk Scheveningen

EIGEN APP VOOR UW GEMEENTELEDEN
Dit artikel is in eerste instantie bedoeld voor alle
bestaande gebruikers van SKG Collect. Uw eigen
Kerkgeld app is een kosteloos onderdeel van de
kerkelijke webwinkel. Deze kant-en-klare app kan
door uw gemeenteleden gratis worden gedownload
via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Talloze mogelijkheden

In de app kunnen uw gemeenteleden geld doneren
aan de diverse eigen doelen én hebben ze de mogelijkheid om artikelen te bestellen, zoals bijvoorbeeld
collectebonnen. Daarnaast kunt u met de app met uw
gemeenteleden communiceren door nieuwsberichten, agenda en blogberichten.

Promotiemateriaal

Informeer uw gemeenteleden over uw eigen app,
zodat zij op hun smartphone in contact staan met uw
gemeente. Meer informatie om de app van uw eigen
gemeente te promoten is te lezen op
www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app
Daar staat ook een voorbeeldtekst voor uw kerkblad,
die u makkelijk kunt kopiëren als kopij. Daarnaast is
er een heldere installatiehandleiding als hulpmiddel
voor de gemeenteleden.

SKG biedt veel expertise

Bezoekers van de Kerkgeld app bijeenkomst in Gouda 2016

BIJEENKOMSTEN
KERKGELD APP
Heeft u ook interesse in de Kerkgeld app, laat u dan
informeren op de speciale bijeenkomsten. Net als
vorig jaar organiseert SKG vrijblijvende informatie
bijeenkomsten over de Kerkgeld app. Dit jaar vinden
de bijeenkomsten plaats op D.V. dinsdag 24 oktober
2017. De bijeenkomsten duren maximaal anderhalf
uur.

Locaties

- Leeuwarden (Kerkgebouw De Fontein
Goudenregenstraat 77, 8922 CP)
- Gouda (Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3, 2805 CG)

Tijdstip

Accountmanagers:
Regio Noord:

Regio Zuid:

Per plaats kunt u kiezen voor:
- middagbijeenkomst (start om 14.00 uur)
- avondbijeenkomst (start om 19.45 uur).

Aanmelden

Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, maar wilt
u graag aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden via
versluis@skggouda.nl.
Graag bij de aanmelding de volgende gegevens
vermelden:
- welke kerkelijke gemeente u vertegenwoordigt
- welke mensen er komen
- welke locatie u van plan bent te komen
- welk tijdstip (middag of avond)
Aanmelding is noodzakelijk in verband met de zaalindeling en de catering.

Van harte welkom!
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