Uw rekeningnummer
verandert....
Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Hét adres voor financiële dienstverlening aan kerken

Per 1 november 2018 wijzigt het nummer van uw kerkelijke betaalrekening
bij SKG. U krijgt een nieuw nummer met daarin de code van de Rabobank
(RABO). Maar u hoeft zich geen zorgen te maken. Uw betalingsverkeer loopt
gewoon door. Wel vragen we u een aantal zaken te doen. Daarover leest u in
deze brochure.
Sparen en betalen
De wijziging van rekeningnummers geldt alleen
voor rekening-courantnummers (betaalrekening).
De nummers van spaarrekeningen bij SKG veranderen niet. In verband met de overgang is er geen
betalingsverkeer mogelijk van 1 tot 5 november
2018.
Achtergrond
Tot op heden gebruikt SKG de systemen van Van
Lanschot Bankiers voor het verzorgen van uw
betalingsverkeer. Van Lanschot Bankiers zal deze
dienstverlening in de toekomst staken. Van
Lanschot Bankiers heeft namelijk de strategie
aangepast.

SKG is op zoek gegaan naar een nieuwe bank om
uw gemeente een goede oplossing te bieden voor
het betalingsverkeer. Dat is de Rabobank geworden. Hierdoor veranderen uw rekeningnummers
op 1 november 2018.
Uw nieuwe nummer
De rekeningen-courant blijven bij SKG gewoon
doorlopen. Wel worden alle rekeningnummers op
1 november 2018 vervangen door een nieuw
nummer met daarin de code van de Rabobank
(RABO). Zoals u gewend bent blijft alle informatie
via SKG lopen. De kosten voor het aanhouden van
een rekening-courant blijven gelijk.

www.skggouda.nl

OVERSTAPSERVICE
Om er zeker van te zijn dat alle inkomende betalingen op het nieuwe rekeningnummer worden
geboekt, is de overstapservice voor u geactiveerd.
Dit houdt in dat vanaf 1 november 2018 alle overboekingen worden doorgestuurd naar het nieuwe
rekeningnummer. Dit wordt vermeld op het
rekeningafschrift van zowel de ontvanger als de
betaler. Deze service is ruim een jaar actief, tot
1 december 2019.

Wat doet u?
1. Communiceer naar uw gemeenteleden over uw
nieuwe rekeningnummer. Denk dan aan het
wijzigen van briefpapier en website en plaats
bijvoorbeeld een bericht in de kerkbode (voorbeeld te downloaden van onze website).

REKENINGAFSCHRIFTEN
Op uw rekeningafschriften ziet u vanaf medio
september zowel het oude als het nieuwe rekeningnummer. De nummering van uw rekeningafschriften
en het saldo van uw rekening-courant lopen na de
wijziging van het rekeningnummer gewoon door.
We maken als afsluiting op 31 oktober een extra
rekeningafschrift aan. Dit geldt alleen voor de rekeningen met mutaties die nog niet vermeld zijn op
een eerder rekeningafschrift. Dit rekeningafschrift
verwerkt u onder het oude rekeningnummer. Daarna
kunt u in uw boekhoudpakket het rekeningnummer
aanpassen om het eerstvolgende rekeningafschrift
in te kunnen lezen.

Wat doet u?
1. Laatste rekeningafschrift met het oude rekeningnummer(s) verwerken in boekhoudpakket.
2. Vervolgens rekeningnummer(s) wijzigen in uw
boekhoudpakket.

SKG ONLINE
Voor de gebruikers van SKG Online verandert er
niets. De bevoegdheden die de gebruikers hebben
voor de oude rekeningnummers worden overgezet
naar de nieuwe rekeningnummers.
Wanneer er betaalopdrachten zijn klaargezet met
een uitvoerdatum na 1 november 2018 worden
deze uitgevoerd ten laste van het nieuwe rekeningnummer. Historische mutaties zijn terug te vinden
zoals u gewend bent. Rekeningafschriften van voor 1
november 2018 vindt u onder het nieuwe rekeningnummer terug.

2. Vanaf 1 oktober geen acceptgiro’s verspreiden
met het oude rekeningnummer. Acceptgiro’s met
het oude rekeningnummer die na 1 november
2018 fysiek bij een bank worden ingeleverd,
worden niet uitgevoerd. Betalingen via internetbankieren worden doorgestuurd naar uw nieuwe
rekeningnummer.
3. Incasso’s van uw gemeente voor bijvoorbeeld
gas, water en licht, worden in de overstapservice
omgezet naar uw nieuwe rekeningnummer. We
adviseren u om na een paar maanden te controleren of het bedrijf dat incasseert de incasso heeft
omgezet naar uw nieuwe rekeningnummer.

SKG CASH
Wat doet u?
1. Als de storting van SKG Cash via een overboeking
door de winkelier wordt verzorgd informeert u de
winkelier over uw nieuwe rekeningnummer.
2. Op het stortingsformulier past u alleen het
rekeningnummer aan.

PINAUTOMATEN
Maakt u gebruik van een pinautomaat? De pintransacties worden automatisch omgezet naar uw nieuwe
rekeningnummer.

ACTIE KERKBALANS
Wat doet u?
U zorgt dat op uw bestellingen van materialen voor
Actie Kerkbalans 2019 het nieuwe rekeningnummer
vermeld staat.

TIJDELIJK GEEN BETALINGSVERKEER
Er worden geen betalingen en incassobestanden
verwerkt van 1 tot 5 november 2018. Vanaf
maandag 5 november is het betalingsverkeer weer
beschikbaar.

OVERIGE INFORMATIE
Op de achterzijde van deze brochure vindt u informatie over wat deze wijziging betekent voor uw
leden- en boekhoudpakket.
Voor actuele ontwikkelingen over deze wijziging verwijzen we u naar onze website: www.skggouda.nl. Bij
de “Veelgestelde vragen” vindt u meer informatie.

INCASSO
Als u op het oude rekeningnummer een incassocontract heeft, wordt dit automatisch omgezet naar
uw nieuwe rekeningnummer. De afgegeven machtiging door de gemeenteleden hoeft niet gewijzigd
te worden.

Aanleveren incassobestanden
Incassobestanden ten gunste van het oude rekeningnummer kunt u aanleveren met een uiterste
uitvoerdatum van 30 oktober 2018. Incassobestanden ten gunste van het oude rekeningnummer met
een latere uitvoerdatum worden door SKG verwijderd. Deze bestanden leest u opnieuw in vanaf 5
november 2018 met het nieuwe rekeningnummer.

ACCEPTGIRO
Wanneer u zelf acceptgiro’s print, dan hoeft u voor
het nieuwe rekeningnummer geen verkorte test
te doen. Verzorgt een servicebureau voor u het
printen van acceptgiro’s? Dan moet u zelf uw
servicebureau op de hoogte brengen van het
nieuwe rekeningnummer (voor wat betreft LRP zie
achterzijde van deze brochure).
Acceptgiro’s met het oude rekeningnummer die na
1 november 2018 door de gemeenteleden betaald
worden via internetbankieren, worden doorgestuurd via de overstapservice naar uw nieuwe
rekeningnummer. Acceptgiro’s die na 1 november
2018 door gemeenteleden worden ingeleverd
bij hun bank om te laten verwerken, worden niet
uitgevoerd.

SKG COLLECT
In SKG Collect worden op 1 november 2018 de
oude rekeningnummers omgezet naar de nieuwe
rekeningnummers. Vanaf 1 november 2018 is het
niet meer mogelijk om te zoeken op het oude
rekeningnummer.
Voor de verwerking van bestanden uit SKG
Collect in Scipio (lokaal) is het van belang dat u het
rekeningnummer voor 5 november 2018 wijzigt.
Bij Scipio Online wordt het rekeningnummer
automatisch omgezet.
Op 29 oktober 2018 worden de iDEAL-betalingen
verwerkt en overgemaakt naar het oude
rekeningnummer. Vanaf 7 november 2018 worden
de iDEAL-betalingen verwerkt en overgemaakt naar
het nieuwe rekeningnummer.

INCASSO
• De machtiging van het gemeentelid hoeft niet gewijzigd te worden.
• Incassobestanden ten gunste van het oude rekeningnummer kunt u
uiterlijk donderdag 25 oktober aanleveren met een uiterste uitvoerdatum
van 30 oktober 2018.
• Aanleveren incassobestanden niet mogelijk van 26 oktober tot
5 november 2018.
• Aanpassen van de rekeningnummers in uw leden- en boekhoudpakket
op 1 november 2018.
• Vanaf 5 november 2018 incassobestanden aanleveren met het nieuwe
rekeningnummer. Door SKG eventueel verwijderde incassobestanden
opnieuw inlezen met het nieuwe rekeningnummer.

ACCEPTGIRO
• Verkorte test hoeft niet gedaan te worden.
• Stel uw servicebureau op de hoogte van het nieuwe rekeningnummer.
• Vanaf 1 oktober 2018 geen acceptgiro’s met het oude rekeningnummer
meer verspreiden.
• Vanaf 15 oktober 2018 kunt u bij SKG acceptgiro’s bestellen met het
nieuwe rekeningnummer.
• Vanaf 1 november 2018 mogen acceptgiro’s met het nieuwe
rekeningnummer verspreid worden.

SKG COLLECT
• Op 29 oktober 2018 worden de iDEAL-betalingen verwerkt en
overgemaakt naar het oude rekeningnummer.
• Op 1 november 2018 worden de rekeningnummers automatisch omgezet.
• Voor 5 november 2018 het rekeningnummer in Scipio (lokaal) wijzigen,
bij Scipio Online wijzigt het rekeningnummer automatisch.
• Vanaf 7 november 2018 worden de iDEAL-betalingen verwerkt en
overgemaakt naar het nieuwe rekeningnummer.

LEDEN REGISTRATIE PAKKET (LRP)
Alle oude rekeningnummers worden op 5 november 2018 in LRP automatisch gewijzigd in het nieuwe rekeningnummer. De dienstverlening van LRP
voor uw kerkelijke gemeente blijft ongewijzigd.
Als u zelf de rekeningafschriften inleest in LRP, dan
moet u vóór 5 november 2018 de rekeningafschriften met het oude rekeningnummer inlezen. Na 5
november 2018 kunt u rekeningafschriften met
het oude rekeningnummer alleen nog handmatig
verwerken in LRP. Het systeem herkent dan alleen
rekeningafschriften met het nieuwe rekeningnummer.

KANTOOR DER KERKELIJKE ADMINISTRATIES
(KKA)
Als KKA voor u de salarisadministratie verzorgt,
inclusief de betalingen, zal KKA de betalingen
vanaf 1 november 2018 automatisch betalen van
het nieuwe rekeningnummer.

Twinfield
Maakt u gebruik van Twinfield via KKA dan krijgt
u hierover zo spoedig mogelijk aanvullend
informatie.

HAGRU
In Scipio Online en CashflowPro Online worden de
rekeningnummers op 1 november 2018 automatisch omgezet naar de nieuwe rekeningnummers.
In Scipio (lokaal) en CashflowPro (lokaal) moet u
de rekeningnummers zelf wijzigen. Zorg dat alle
rekeningafschriften met het oude rekeningnummer
eerst zijn ingelezen voordat u het rekeningnummer
wijzigt.

OVERIGE LEDEN- EN
ADMINISTRATIEPAKKETTEN
Als u andere pakketten gebruikt waarin het oude
rekeningnummer voorkomt, moet u dit zelf
aanpassen.

Voor actuele ontwikkelingen over deze wijziging verwijzen
we u naar onze website: www.skggouda.nl.
Bij de “Veelgestelde vragen” kunt u op onze website meer
informatie vinden over de verschillende onderwerpen.
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(0182) 58 80 00
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