
  

FINANCIËLE  
HANDLEIDING 

In deze handleiding zetten we alle zaken op een rijtje  
voor een goede financiële afhandeling van de collecte.  
Lees dit document goed door omdat het afstorten dit 

jaar anders gaat dan je gewend bent. Succes! 

COLLECTE
2023



  

 

AFSTORTEN1. Voordat je gaat afstorten…  
1.  Munten stort je af bij Geldmaat, briefgeld maak je over via de clubrekening*. 
2.   Check op locatiewijzer waar je terecht kunt voor je muntgeld:  

www.locatiewijzer.geldmaat.nl. 
3.  Zorg voor een bankpas van de Rabobank, ABN AMRO of de ING.
4.   Check het betalingskenmerk van de club(s) in de Collecte Community  

onder ‘Mijn clubs’ en houd het bij de hand. 
5.  Stort altijd 100% van de opbrengst. Wij storten na verwerking de opbrengst voor  

de club terug.
 

*  Uitzonderingen:
-    Wil je het geld houden voor de clubkas? Dat kan. Maak het getelde bedrag over  

o.v.v. enkel het betalingskenmerk op NL51 ABNA 0544 1414 15 t.n.v. Jantje Beton.  
-    Wil je het briefgeld liever afstorten? Dat kan.  

Vraag bij ons een sealbag en de benodigde instructies aan.  

www.locatiewijzer.geldmaat.nl
Selecteer bij de button ‘Filter’ ‘Alle Diensten’ en daarna ‘Munten storten’

Contant geld afstorten  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-  Betalingskenmerk is: 2023 + het relatienummer van de club. 
-   Stop het geld in kleine porties in de invoerbak om vastlopen van het automaat te voorkomen.  
-  Vergeet niet de transactiebon mee te nemen.

 

-   Stort de opbrengst altijd per club af  
en gebruik het betalingskenmerk.

-  Volg de instructies op de automaat.

-   Kies voor Goede Doelen en  
selecteer Jantje Beton.

2.

Let op  
briefgeld stort je  
niet in dezelfde  

automaat af waar  
je munten  

afstort. 



  

ADMINISTRATIEVE AFHANDELING: IN 3 STAPPEN!

2. Stap 1  
Log in op de Collecte Community van Jantje Beton  
en ga naar de tegel  ‘Opbrengst invoeren’.  
 
Stap 2
Selecteer de club en volg de instructies  
op het scherm. 
 
Stap 3
 Voeg aan het einde digitaal de transactiebon  
of het overboekingsbewijs toe en klaar!  

NB: Heeft jouw club een collecte-organisator?  
Dan dient deze de ingevoerde opbrengst altijd  
nog goed te keuren. Pas dan kan Jantje Beton  
de opbrengst verwerken en uitbetalen. 

Briefgeld-opbrengst overmaken 
 
-   Maak het getelde bedrag over o.v.v. enkel het betalingskenmerk op  

NL51 ABNA 0544 1414 15 t.n.v. Jantje Beton. 
-   Let op: overmaken mag alleen vanaf het rekeningnummer van de club.  

Het is niet toegestaan een privérekening te gebruiken.  
-   Maak per club het bedrag over met het unieke betalingskenmerk  

bestaande uit 10 cijfers. Deze vind je in de Collecte Community onder ‘Mijn clubs’. 

3.

COLLECTEBUSSEN EN KOSTEN DECLAREREN 3. Sla na het collecteren de collectebussen op voor volgend 
jaar. Stopt de club of collectebussen over? Gebruik het 
retourneerformulier en declaratieformulier op onze website. 

Ben je een collecte-organisator en maak je kosten voor het 
organiseren voor andere clubs? Stuur het declaratieformulier 
met bonnetjes naar het Collecteteam. Kosten voor het 
coördineren van de collecte voor de eigen club worden niet 
vergoed.    



  

VEELGESTELDE VRAGEN 4.   Het apparaat van Geldmaat is vastgelopen, wat doe ik?  
 Tijdens een transactie kan het gebeuren dat een storting vastloopt.  
In dat geval krijg je hiervan een melding te zien op het scherm.  
Als je geld hierbij is vastgelopen neem dan contact met Geldmaat op via:  
088-1104100. Bereikbaar: ma - vr 09.00-21.00 uur.  
Op zaterdag van 09.00-18.00 uur en op zondag van 10.00-18.00 uur  
(uitgezonderd nationale feestdagen). 

Ik heb geen bankpas van Rabobank, ABN AMRO, ING. Hoe kan ik nu afstorten bij Geldmaat? 
Een optie kan zijn om degene met wie je samen het geld telt, te vragen of hij/zij wel een pas van een  
van deze banken heeft. Dan kunnen jullie samen afstorten. Heb je deze optie niet en zie je ook geen 
andere mogelijkheden, bel dan het collecteteam. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 

De Geldmaat automaat zegt dat de papierrol op is. Wat doe ik? 
Als de papierrol van de automaat op is, krijg je voordat je begint met afstorten, de vraag of je door wilt 
gaan of wilt stoppen. Je hebt voor je financiële afhandeling van de collecte het stortingsbewijs nodig. 
Ga door en maak een foto van het scherm met het stortingsbedrag.  

Er is geen afstortautomaat bij mij in de buurt. Wat kan ik doen? 
Bel het collecteteam en we zoeken samen naar een oplossing. 

Er zit een verschil in mijn eigen telling en de telling van de automaat?
Kleine verschillen kunnen altijd ontstaan door bijvoorbeeld buitenlandse munten. De telling van de 
automaat is leidend. 

Wanneer stort Jantje Beton het geld terug aan de clubs/verenigingen?  
Binnen drie weken nadat we alle benodigde informatie van jouw club hebben gekregen, storten we 50% 
van de opbrengst (minus eventuele kosten) op de rekening van de club. De opbrengst van de iDEAL QR-
code en online collecte ontvang je begin april. De opbrengsten worden los van elkaar overgemaakt op 
rekening van de club.

4.

collecte@jantjebeton.nl

www.jantjebeton.nl/collecte

030-2427265

Tijdens de collecteweek van 6 t/m 11 maart is het Collecteteam buiten 
kantooruren voor calamiteiten en noodgevallen bereikbaar van:  
ma - vrij van:   17.00 - 20.00 uur  
zaterdag van:  09.00 - 20.00 uur  
Deze bereikbaarheidstijden zijn voor vragen die niet tot de volgende  
werkdag kunnen wachten.


