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Hot-Accounts Handleiding

Voorwoord
Zoals de meesten van ons gebruikte ook ik vroeger gewoon Microsoft Excel om mijn persoonlijke
financiën ‘bij te houden’. Excel is heel flexibel en heeft heel wat mogelijkheden, maar voor de
functies die ik voor ogen had schoot het tekort. En aan bestaande financiële software wilde ik geen
geld spenderen. Ik vond het namelijk vrij cynisch om mensen eerst geld te laten spenderen voor een
budget programma, dat net als hoofdbedoeling heeft … geld te besparen. Bovendien heb ik tijdens
een groot deel van mijn leven zelf software ontwikkeld, zij het vooral op een ander platform.
Toen ik op pensioen ging had ik plots genoeg tijd om zelf een programma te schrijven. En zonder
‘baas’ in de buurt om mij in te tomen is het project uiteindelijk uitgegroeid tot iets dat zonder
schroom in het Engels als ‘Personal Finance Software’ mag betiteld worden.
Voor de opslag van de financiële gegevens heb ik gekozen voor Microsoft’s SQL Server Compact 4.0.
Deze database werd op dat ogenblik erg gepromoot door Microsoft. De gebruiker ziet een normaal
Windows bestand met .sdf extensie. De gegevens worden zowel geëncrypteerd als beveiligd met een
paswoord. Bovendien is deze relationele database ook vrij performant. Microsoft heeft ondertussen
de verdere ontwikkeling ervan helaas stop gezet, met SP1 als laatste versie. Dit product wordt wel
nog een tijdje ondersteund.
Ik gebruik nu al een paar jaar probleemloos Hot-Accounts. Ik ben overtuigd dat het programma ook
nuttig kan zijn voor anderen. Arm of rijk, iedereen is gebaat met een duidelijk overzicht van de eigen
bezittingen en schulden evenals de evolutie ervan op langere of kortere termijn.
Uiteraard kost het wat inspanning en tijd om dit te bereiken. Cash betalingen registreert men best zo
snel mogelijk. Ook als men heel snel de zaken wil opvolgen is dagelijkse invoer aangewezen. Voor
anderen kan het volstaan om eenmaal in de maand een door de bank aangeleverd CSV-bestand te
importeren.
Het vergt ook wat tijd en moeite om het programma te leren gebruiken. Via deze handleiding hoop ik
de introductie tot Hot-Accounts zo leerrijk en efficiënt mogelijk te maken.

Edward Kosatka
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Wat is Hot-Accounts?
Hot-Accounts is een Windows PC programma om persoonlijke financiën te beheren, met als
voornaamste kenmerken:
-

-

-

100% gratis
Alle gegevens worden geëncrypteerd en zijn enkel via een paswoord toegankelijk
Het is een zeer uitgebreid programma, met o.a.
o Basisfuncties
 Krachtige wizard om nieuwe (bank)rekeningen te definiëren
 manuele invoer van bewegingen
 overzicht rekeningen met huidig saldo
 overzicht per rekeningtype met actueel totaal saldo
 standaard beschikbare categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes
 overzicht inkomsten en uitgaven in definieerbare of selecteerbare periodes
en dit op 3 niveaus en met drill-down van de onderliggende bewegingen
o Import van bewegingen vanuit Excel, CSV bestanden of tabellen in bv. een website
o Definitie van eigen categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes.
o Budgetbeheer
 Manuele aanmaak budgetten (faciliteit om bv. records per week, maand,
2M, 3M, 4M, 6M te genereren)
 Importeren van een budget vanuit Excel, CSV of tabel.
 Opvolging over zowel gelijke als ongelijke periodes
 Ook Actuals met elkaar vergelijken (bv. huidige maand t.o.v. vorig jaar)
o Portefeuillebeheer
 Vaste activa, met lineaire afschrijvingen
 Aandelen en Opties, Futures, eenvoudig magazijnbeheer
o Financieel Projectbeheer
o Berekening intresten
 Basisintresten en getrouwheidspremies
 Optimalisatie voorstellen
 Rente profielen, Tax profielen
 Talrijke overzichten op verschillende niveaus.
o Betalingsmodule
 O.a. aanmaak ISO 20022 CT betalingsbestanden
Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
 De taalkeuze kan op elk ogenblik gewijzigd worden.
 Ook beperkte beschikbaarheid in een aantal andere talen
 Vertalingsmodule waarin gebruiker zelf elementen kan vertalen
Consolidatie naar een hoofdmunt
 Import wisselkoersen van een ECB website
Uitgebreide Help in de gekozen taal.
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Betreffende deze handleiding.
De hoofbedoeling van deze handleiding is toekomstige gebruikers snel inzicht te verschaffen in de
werking van het Hot-Accounts programma.

Slechts weinig mensen zullen echt alle functies van het programma gebruiken. Voor de meesten
volstaan gewoon de basisfuncties, eventueel aangevuld met het importeren van bewegingen.
Daarom worden deze mogelijkheden uiteraard ook eerst besproken.

Men kan deze handleiding best lezen in chronologische volgorde, dus als een soort roman, althans
voor wat het 1e gedeelte betreft: de basisfuncties. Daarna kan men het hoofdstuk kiezen waarin men
specifiek geïnteresseerd is en dat dan weer best chronologisch lezen. Door de vele
schermafbeeldingen is het chronologisch lezen heel doenbaar. Wel best via een pc of laptop lezen
zodat men indien nodig de schermafbeeldingen gemakkelijk kan uitvergroten.
In deze handleiding zal U geen systematische gedetailleerde uitleg krijgen van de schermen. Dat zou
namelijk heel saai zijn. U kunt informatie betreffende het gebruik van velden, knoppen en schermen
opvragen via de uitgebreide tekstballon Help.
De methode die ik volg is uitleggen hoe bepaalde belangrijke acties kunnen uitgevoerd worden. Bv:
Hoe het programma installeren? Of hoe nieuwe (bank)rekeningen aanmaken? Deze acties zijn in de
inhoudstabel terug te vinden. Dit geeft dus, na het doorspartelen van het basisgedeelte, een
alternatieve manier om de handleiding te lezen.
Na eerste lezing zou men deze handleiding ook gewoon kunnen proberen na te volgen op de eigen
pc, bv. in een test database. Dat geeft snel voldoende inzicht hoe men dan de eigen financiën best
organiseert.
Ten slotte: let vooral op tekst die in het groen staat. Meestal wordt dan, in het kader van een
specifiek geval, algemeen gedrag van het programma beschreven.

Nb: Als aanvulling bevat deze handleiding ook enkele links naar (Engelstalige) screencasts.
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DEEL 7: Handleiding voor CLUBS
INLEIDING
Hot-Accounts is in de eerste plaats bedoeld om persoonlijke financiën te beheren, maar mits wat
aanpassingen kan het omgevormd worden tot een hulpmiddel om ook clubs financieel op te volgen.
Het programma laat toe om op ieder ogenblik het eigen vermogen van de entiteit te kennen evenals
het behaalde resultaat in gelijk welke periode. Ook kan men zaken gemakkelijk analytisch en
budgettair opvolgen. Hot-Accounts is echter géén boekhouding.
Het programma is daarom vooral geschikt voor verenigingen die niet verplicht zijn om een echte
boekhouding te voeren én ook niet btw plichtig zijn. Heel wat verenigingen, feitelijke en kleinere
vzw’s, vallen in deze categorie. De belangrijkste verplichting, hetzij statutair, hetzij wettelijk, is het
bijhouden van een financieel dagboek.
In het eerste gedeelte van deze specifieke handleiding zien we hoe zo een dagboek kan aangemaakt
worden. Bij wijze van oefening en voorbeeld zal ik het voor kleine Belgische vzw’s opgelegde
formaat nastreven hoewel feitelijke verenigingen zich hier niet strikt moeten aan houden.
Daartoe vervangen we eerst de standaard (voor gezinnen bedoelde) setup van budget hoofdtypes,
budget categorieën en rekeningtypes naar een setting die meer geschikt is voor verenigingen. Een
Hot-Accounts database met deze aangepaste setup voor clubs kan vrij gedownload worden.
Het financieel dagboek maken we aan via een Excel werkboek dat speciaal voor dit doeleinde
ontwikkeld werd. Ook dit dagboek kan men vrij downloaden en eventueel nog aanpassen.
Een vereniging moet naast het financieel dagboek ook budgetten kunnen opstellen en opvolgen.
Ook bezit men vaak activa en/of voorraden. Deze moet men gemakkelijk kunnen waarderen. Verder
wenst men uiteraard de winstgevendheid van ingerichte activiteiten te kunnen opvolgen.
Met Hot-Accounts kan men al deze zaken beheren. Dit werd in vorige delen van de gebruikershandleiding al belicht. In deze specifieke handleiding worden echter alternatieve oplossingen
voorgesteld, speciaal op maat van clubs:
-

-

Zo is de financiële opvolging van projecten nog eenvoudiger door gebruik te maken van de
‘portfolio item slicer’ in het financieel dagboek. Inkomsten en uitgaven betreffende
activiteiten en projecten kan men uiteraard ook opvolgen in het programma zelf. Men heeft
dan de extra mogelijkheid om deze te toetsen aan een budget.
In het 2e deel van deze specifieke handleiding voor clubs zien we hoe voorraden en activa in
detail kunnen beheerd worden door gebruik te maken van aparte detaildatabases.

Nb: In bijlage wordt het gekende voorbeeld scenario van VC De Sjotters uitgewerkt en in een extra
bijlage vindt men ook een beschrijving van de aanpassingen die uitgevoerd werden aan de standaard
setup om de database HAv1_Club.sdf in de download te bekomen.
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HET FINANCIEEL DAGBOEK
Overzicht verplichte documenten kleine Belgische Vzw’s
Genormaliseerd Ontvangsten en Uitgaven dagboek
Eerst bekijken we enkele belangrijke documenten die kleine Belgische vzw’s moeten aanmaken. In de
eerste plaats het financieel dagboek.
Hieronder zien we een beeld van het ‘genormaliseerde’ dagboek (resp. ONTVANSTEN en UITGAVEN)

Nb: Dit dagboek moet gewoon bijgehouden worden op de zetel van de vzw.
Als we de INKOMSTEN en UITGAVEN dagboeken analyseren zien we eigenlijk telkens 2 delen:
-

het linkse gedeelte deel geeft essentieel kolommen weer met geldrekeningen (Bank, kas1,
kas2, …)
het rechtse gedeelte deel bevat de kolommen: Lidgeld, Giften, Subsidies, Andere
(Ontvangsten) en Goederen en diensten, salarissen, diensten en diverse goederen, Andere
(Uitgaven).
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Staat van Ontvangsten en Uitgaven.
Op basis van de dagboeken kan volgende staat van Ontvangsten en Uitgaven gemakkelijk afgeleid
worden.

Toelichting:
Uitgaven:
Goederen en diensten: uitgaven die aangekocht en dienstig zijn voor verkoop aan de leden en
derden of die gebruikt worden ter realisatie van het maatschappelijk doel.
Bezoldigingen: de vergoedingen betaald aan de personeelsleden in dienstverband.
Diensten en diverse goederen: kosten die inherent zijn aan de VZW zoals bv. energiekosten,
telefoon, postzegels, verzekeringen, …
Andere uitgaven: uitgaven die niet thuis horen in de andere kolommen

Ontvangsten:
Lidgeld: alle lidgelden
Schenkingen en legaten: zowel gewone giften in natura als giften en schenkingen verkregen via
notariële akte
Subsidies: alle subsidies die men van de betrokken overheid ontvangt
Andere ontvangsten: o.a. sponsoring, opbrengsten activiteiten, entreegelden, inkomsten uit de
cafetaria

STAAT van het VERMOGEN.
Kleine Belgische vzw’s moeten jaarlijks ook een lijst neerleggen op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel met volgende gegevens:
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Bezittingen: onroerende goederen, machines, roerende goederen en rollend materieel: opsplitsen in
behorend tot de vereniging in volle eigendom en andere
Voorraden: goederen die de vereniging gebruikt in het kader van haar dienstverlening.
Schuldvorderingen: tegenprestaties aan derden die per einde boekjaar nog niet betaald zijn.
Geldbeleggingen en liquiditeiten: gedetailleerde opgave van alle liquide middelen en gelden die tot
de eigendom van de vereniging behoren.
Andere activa: vb. BTW tegoeden, voorschot RSZ
Schulden: financiële schulden, schulden ten aanzien van leveranciers, schulden ten aanzien van
leden, fiscale, salariële en sociale schulden
Andere schulden: vb. Vennootschapsbelasting
Rechten:
Beloofde subsidies: subsidies die nog niet definitief verworven zijn, er dienen nog een aantal
formaliteiten nageleefd te worden
Beloofde schenkingen: schenkingen waarvan het aanvraagdossier nog niet volledig is
Andere rechten: vb. gratis gebruik maken van terreinen en gebouwen
Verplichtingen:
Hypotheken, hypotheekbeloften, gegeven waarborgen: verbintenissen aangegaan betreffende het
aanschaffen van onroerende goederen
Andere verbintenissen: toekomstige engagementen van de VZW die slechts zullen moeten worden
uitgevoerd wanneer zich bepaalde voorwaarden zullen voordoen
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DOWNLOAD Hot-Accounts database met setup voor clubs + financieel
dagboek
Bij definitie van een nieuwe Hot-Accounts database wordt automatisch een standaard setup van
budget items, budget types en rekening types gegenereerd die geschikt is voor gezinnen.
Clubs hebben echter nood aan andere instellingen. In bijlage achteraan de handleiding vindt U een
voorbeeld hoe de standaard instellingen kunnen gewijzigd worden.
Een Hot-Accounts database met deze aangepaste en voor clubs bedoelde instellingen kan men via
volgende link downloaden. Deze link bevat ook nog een extra database evenals een financieel dagboek
in Excel.

Hot-Accounts database met aangepaste setup voor clubs + Financieel dagboek
in Excel
De zipfile (HAv1_Club.zip) in bovenstaande link bevat 2 databases én een dagboek in Excel.
(Klik op ‘openen’ en kopieer dan de twee databases plus de Excel werkboek naar een
gewenste locatie)
a) HAv1_Club.sdf deze database bevat de setup voor clubs en zonder transacties.
b) HAv1_Club2018.sdf deze database is een kopie van de eerste wat betreft configuratie,
maar bevat ook de transacties met het gekende voorbeeld van VC De Sjotters zoals
beschreven in HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN
c) Hot-Accounts DAGBOEK Macro.xlsm
Het database paswoord voor beide databases is: ‘Club’
Nb: op het einde van deze handleiding vindt U ook de details hoe HAv1_Club2018.sdf werd
aangemaakt vertrekkende vanaf een kopie van HAv1_Club.sdf.

Aanbevolen databases voor clubs
Daar clubs telkens moeten rapporteren over het voorbije jaar (hetzij kalenderjaar of boekhoudjaar) is
het voor de hand liggend om ieder (boek)jaar een nieuwe Hot-Accounts database aan te maken. (*)
Bv. HAv1_Club.sdf bevat nog geen bewegingen, maar bezit wel de gewenste structuur wat betreft
rekeningtypes, rekeningen, budgettypes en budget items. Men kan dit bestand gewoon kopiëren in
Windows en dan de naam wijzigen naar bv. HAv1_Club20xx.sdf met xx het jaar. (Opgelet: het database
paswoord van het nieuwe bestand is hetzelfde als dat van het gekopieerde bestand op het ogenblik dat de
kopie werd aangemaakt!)

De eerste bewegingen die men dan registreert in deze database zijn de saldi van de rekeningen op de
laatste dag van het vorige boekjaar. Daarna brengt men chronologisch de andere bewegingen in.
Verenigingen die ook activa bezitten en dit in detail willen opvolgen kunnen voor dit doeleinde een
extra Hot-Accounts database aanmaken, bv. HAv1_ClubDetail.sdf. Deze database kan in principe
over de jaren heen verder gebruikt worden. Ik zal dit in het 2e gedeelte van deze handleiding verder
toelichten. Voorlopig concentreren we ons op de (jaarlijkse) hoofddatabase.
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(*) Men zou ook de hoofddatabase doorlopend verder kunnen gebruiken over de jaren heen, maar
dan begint de nummering van de bewegingen in de volgende jaren uiteraard niet met 1. Ook zijn er
dan iets meer handelingen vereist om het dagboek te printen. Deze optie heeft wel het voordeel dat
zowel budget als actuele gegevens betreffende de vorige jaren onmiddellijk beschikbaar zijn.
Dagboeken met deze uitgebreide informatie of met totalen betreffende vorige periodes of jaren
kunnen dan eveneens geprint worden.

Financieel dagboek (macro’s in Excel)
We genereren nu een dagboek voor de bewegingen in de HAv1_Club2018.sdf Hot-Accounts
database (zie vorige download).
Nb: Het rechtstreeks printen van een financieel dagboek is actueel niet voorzien in het programma
zelf. Wij gebruiken daarom het daarvoor specifiek ontwikkelde Excel werkboek (met macro’s) in
vorige download link.

Bespreking mogelijkheden Financieel Dagboek in Excel
Voorafgaande opmerking: daar het financieel dagboek een Excel werkboek is met macro’s moet men
als gebruiker eerst toestemming geven om deze te activeren.
Het dagboek bevat volgende belangrijke tabbladen:
-

-

SelecteerDatabase
o Hierin bevinden zich de instructies en knoppen
PivotTable
o In dit tabblad wordt het financieel dagboek getoond. Dit tabblad wordt ook steeds
opnieuw aangemaakt.
DataSheet
o Hierin bevinden zich de onderliggende transacties van de database.
Sheet2
o Werkblad. Gelieve hier geen wijzigingen in aan te brengen.

De SelecteerDatabase tab voorziet 3 knoppen met elk een aantal opties.
De belangrijkste knop is ‘Selecteer Hot-Accounts Database’, waarmee men de database kiest
waarvoor men een financieel dagboek wenst aan te maken.
Verder is er de knop “Regenereer draaitabellen”. Hiermee kan men snel bepaalde instellingen
betreffende het financiële dagboek wijzigen zonder opnieuw alle transacties voor de betreffende
database in te lezen.
Ten slotte is er de knop “Print (een eventueel geselecteerd gebied) in de draaitabellen”. Hiermee
kan men gemakkelijker bepaalde onderdelen afprinten (bv. een geselecteerd gedeelte, maar toch
met behoud van titels).
Nb: ik gebruik hier regelmatig de term ‘draaitabellen’ omdat het financieel dagboek eigenlijk uit 2
automatische gegenereerde maar met elkaar verbonden draaitabellen in Excel bestaat.
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Selecteer Hot-Accounts database knop
Via deze knop in de ‘SelecteerDatabase’ tab kiezen we de Hot-Accounts database. Om effectief
toegang te krijgen tot de gegevens moeten we ook het database paswoord intypen.
Dan plaatst deze macro alle bewegingen van de betreffende database in de tab ‘Datasheet’ en
genereert vervolgens op basis daarvan, in de tab ‘PivotTable’, twee met elkaar gelinkte draaitabellen
die samen het financieel dagboek vormen.
Nb: Een optie voor deze knop is het al dan niet consolideren van de bedragen naar eenzelfde munt.
Als men de consolidatie munt blank laat blijven de bedragen in hun oorspronkelijke munt staan. Het
algemeen totaal heeft in dat geval weinig betekenis en men heeft dan eigenlijk per munt een apart
dagboek. Afgezien van beleggingsclubs zullen echter weinig verenigingen bedragen in meerdere
munten hebben en is deze optie dus meestal van geen belang.
Nb: I.g.v. consolidatie naar een bepaalde munt worden wisselkoersen in de geselecteerde database gebruikt.
Zorg er voor dat deze wisselkoersen beschikbaar zijn, via bv. de optie ‘Importeer wisselkoersen’ (ECB), anders
worden deze transacties genegeerd in de macro! Bovendien: bedenk dat cijfers in het verleden kunnen wijzigen
doordat wisselkoersen ondertussen gewijzigd werden. Indien dat niet toegelaten is moet men ervoor zorgen
dat er geen niet-nul bedragen in vreemde munt aanwezig zijn op het einde van iedere periode. Dat kan via een
‘transfer tussen eigen rekeningen in vreemde munt’, aan de koers die op dat ogenblik van toepassing is. Bij het
begin van de volgende periode keert men dan deze transfer gewoon weer om.)

Regenereer draaitabellen knop
Eens de Hot-Accounts database geselecteerd werd kan men de draaitabellen eventueel regenereren
met andere instellingen.
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-

-

-

-

-

-

De naam van de vereniging of vzw
Het werkingsjaar
De startmaand van het werkingsjaar. (01=>12) Indien het werkingsjaar in bv. mei 2018 start,
dan vallen bewegingen van de maand juli 2018 onder de periode (P03)-Jul18. Jaartotalen
hebben dan betrekking op periodes ‘(P01)-Mei18’ t.e.m. ‘( P12)-Apr19’. Dergelijk
werkingsjaar wordt in het financieel dagboek als ‘2018(5)/2019’ aangeduid.
Het getoonde detailniveau: 0=alle detail, 1=enkel totalen per dag, 2=enkel totalen per
periode (maand), 3=enkel totalen per (boek)jaar. Nb: standaard worden pagina-einden
(breaks) gegenereerd, nl. voor 0 en 1 op periode niveau en voor 2 op (boek)jaar niveau.
Genereer pagina-einden (i.g.v. 0 kan men het vorig standaard gedrag wijzigen: er worden
dan namelijk geen pagina-einden aangemaakt.) Deze optie heeft uiteraard vooral invloed als
men wil printen.
Verberg de 1e kolom in de 2e draaitabel. Daar deze kolom gelijk is aan de 1e kolom van de 1e
draaitabel staat deze optie normaal op 1(=verbergen). Als men bv. alleen draaitabel 2 wil
printen dan kan men deze kolom wél tonen (0=tonen)
Verberg de Totaal kolom in de 2e draaitabel. Daar deze kolom gelijk is aan het totaal in de
1e draaitabel staat deze optie normaal op 1(=verbergen). Als men bv. alleen draaitabel 2 wil
printen dan kan men deze kolom wél tonen (0=tonen)
De mogelijkheid om een extra slicer voor het portfolio item toe te voegen. Op deze wijze
kan men snel voor bepaalde portfolio items of projecten een overzicht bekomen.

Print Draaitabellen
Ten slotte zijn er nog een aantal opties om het printen zelf van het dagboek te sturen, zoals o.a. het
herhalen van de titels op volgende bladzijden, de(start)zoom, en (start)papier formaat. (Nb: als men
na indrukken van de Print macro de optie Preview drukt kan men via Page Setup de print instellingen
eventueel nog aanpassen).
We bekijken nu de Ontvangsten en Uitgaven dagboeken voor VC De Sjotters
Nb: daar de volgende dagboeken aangemaakt werden met de optie ‘Genereer pagina-einden’ actief
(=1) verschijnt iedere nieuwe periode op een volgende bladzijde.

Blz1 Ontvangsten (initialisaties op 31/12/2017). (In de IU slicer werd ‘I’ geselecteerd)
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Blz.2 Ontvangsten (inkomsten gedurende de maand januari)

Blz.1 Uitgaven (initialisaties op 31/12/2017) (In de IU slicer werd ‘U’ geselecteerd)

Blz.2 Uitgaven (uitgaven gedurende de maand januari)
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Hierboven Ontvangsten én Uitgaven in één overzicht. (Nb: Geen selectie in de IU slicer)
Er wordt een doorlopende nummering gebruikt over Ontvangsten én Uitgaven. Dit nummer
correspondeert met het transactienummer van de bewegingen in de database. Zolang men geen
bewegingen schrapt zijn er geen gaten in de nummering. Dit nummer geeft de volgorde van ingave
weer. Referentie-nummers staan in de de omschrijving zelf en niet als aparte kolom. Uitgaven
worden met een negatief bedrag aangegeven. De gewone omschrijvingskolom vervangt ook de extra
omschrijvingskolom igv ‘Andere’. Beginsaldi van de rekeningen worden als normale transacties
ingegeven op de laatste dag van vorig boekjaar en zijn rechts ook zichtbaar in de extra kolom Initial.

Hierboven nogmaals de dagboeken Inkomsten én Uitgaven in één overzicht, met enkel totalen per
dag.
Links beneden zien we per rekening de actuele saldo’s. Rechts de totalen per budgettype. Deze
corresponderen met de bedragen in de Staat van Ontvangsten en Uitgaven.
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Opmerking: Als we deze dagboeken vergelijken met deze in de brochure voor Kleine VZW’s dan komen deze overeen,
behoudens afwijkingen die voornamelijk te maken hebben met de extra rekeningen die in het overzicht opgenomen
werden, nl. :
a)
-

b)
-

Ontvangsten
Transacties 1 tem 5, betreffende de openingsbalans van de rekeningen Kant.1, Kant.2, Machin., OG&T . (Rechts
worden de bedragen in de extra kolom ‘INITIAL.’ geplaatst)
Transactie 25, betreffende de aankoop van een speler (2500 EUR). Dit bedrag verhoogt links de rekening
‘spelersrechten’ (die niet voorkomt in de brochure) en rechts in de kolom ‘Andere ontvangsten’ wordt geplaatst.
Transactie 38, betreffende de aankoop van een boiler (250 EUR). Dit bedrag verhoogt links de rekening ‘Machin.’
En rechts evenens de kolom ‘Andere ontvangsten’
Transactie 23 betreffende de aflossing van de lening verschijnt hier in het Inkomsten dagboek, omdat het
gedeelte kapitaalsaflossing, nl. 1000 EUR (en die, samen met de intresten van 100 EUR in het uitgaven dagboek
voorkomen) ook de uitstaande schuld op de rekening ‘Lening’ met 1000 EUR doet verminderen. Rechts verschijnt
dit in de kolom ‘Transfers tussen eigen rekeningen’.
Uitgaven
Transactie 6 met de openingsbalans van de rekening ‘Lening’ (met een bedrag dat rechts in de kolom ‘INITIAL.’
Verschijnt.
Transactie 35 betreffende de aankoop van onderhoudsproducten (50 EUR), wordt in de kolom ‘6.DIV.G&D’
geplaatst ipv ‘Handelsgoederen en diensten’ (verschillende kwalificatie!)
Transactie 37 betreffende de aankoop van een boiler (250 EUR), wordt in de kolom ‘7. ANDERE-‘ geplaatst ipv
‘Handelsgoederen en diensten’ (verschillende kwalificatie!)
De eigenlijke aflossing van de lening (1000 EUR kapitaal en 100 EUR intresten) worden als 2 transacties geboekt
nrs. 21 en 22) , de eerste als ‘Transfer’ (met tegenrekening de rekening ‘Lening’ , zie Ontvangsten) en het tweede
bedrag als effectieve kost in de kolom ‘7. ANDERE-‘.

Opstellen Staat van Ontvangsten en Uitgaven.
De totalen in de rechterkolom van het dagboek corresponderen met de bedragen die men in deze
staat moet ingeven.
Nb: Normaliter is het totaal van de transfers =0. In het voorbeeld is een overschrijving van 400 EUR
van kas naar de bankrekening wel uit de kas gegaan maar nog niet op de bankrekening toegekomen,
wat resulteert in een totaal van -400 EUR. Ofwel vermijdt men dergelijke operaties op het einde van
een periode ofwel gebruikt men een extra wachtrekening.

Opstellen Staat van vermogen.
Op de laatste dag van het boekjaar (of beter nog: op de laatste dag van elke periode! ) boekt men
speciale zaken, zoals afschrijvingen en herwaarderingen van voorraden.
De totalen in de linker kolommen van het dagboek (Ontvangsten én Uitgaven samen) leveren
uiteindelijk de bedragen die men in de betreffende staat moet invullen.

Opvolging projecten: ook mogelijk via het financieel dagboek
Met Hot-Accounts kan men vrij eenvoudig projecten financieel opvolgen. Ik heb dat al in handleiding
deel 5 getoond.
Ook clubs kunnen van deze faciliteit gebruik maken. Men maakt gewoon de nodige project items aan
en vult bij het invoeren van transacties het extra veld ‘Project/PI’ in.
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In de twee volgende (Engelstalige) screencasts illustreer ik het gebruik van project items evenals hoe
de standaard budget items kunnen vervangen worden door een set dat meer geschikt is voor clubs.
(Nb: in deze screencasts worden wel nog de standaard budgettypes ‘Inkomsten’ en ‘Uitgaven’
gebruikt). De eerste screencast werkt met manuele transacties terwijl in de tweede screencast de
import mogelijkheden worden getoond.
Screencast: Club1 (Engelstalig)
Screencast: Club2 (Engelstalig)
Ik heb de cijfers in bovenstaande screencasts wat aangepast wat betreft datum en deze
geïmporteerd in een nieuwe database HAv1_Club1.sdf, verkregen door de eerder besproken
HAv1_Club.sdf te kopiëren (budget items verwijzen nu dus naar andere budgettypes!) en daarna
nieuwe project items IC, EV1 en EV2 aan te maken.
We kunnen het resultaat hiervan zien in volgende dagboeken: eerst Ontvangsten én Uitgaven samen,
daarna Uitgaven en dan Ontvangsten apart. (Nb: VC De Sjotters werd als naam behouden maar de
gegevens slaan hier uiteraard op een andere database, zoals aangegeven op de 2e lijn)
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Bemerk dat ik het boekjaar heb laten beginnen in de maand augustus. Augustus 2018 wordt daarom
als periode (P01)-Aug18 aangegeven. Het jaar wordt als 2018(8)/2019 aangeduid, daar het loopt van
augustus 2018 tem september 2019.
Daartoe heb ik in het dagboek de optie ‘startmaand werkingsjaar’ op 8 gezet. (zie afbeelding
hieronder)
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(

Door de optie ‘Toon Extra portfolio item slicer’ op 1 te zetten bekomen we een krachtig middel om
een dagboek per portfolio item (of items) te kunnen analyseren:

Hierboven zien we alle inkomsten én uitgaven specifiek voor bv. project EV2.
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In volgend voorbeeld wordt in een aandelenportefeuille (weliswaar met standaard database setup),
één belegging uitgelicht. Als beginmaand van het ‘werkingsjaar’ werd mei genomen. Er worden enkel
totalen getoond op periode niveau.

Naast de naam van de database zien we dat bedragen naar EUR worden omgevormd, maar aan de
munt slicer zien we dat er enkel transacties in EUR voorkomen.
De Type slicer geeft 1 aan, wat betekent dat er enkel transacties voor ‘speciale’ rekeningen
voorkomen (nl. vaste activa, aandelen/opties, futures en magazijnen).
De IU slicer geeft aan dat zowel positieve als negatieve bedragen in het overzicht getoond worden.
De PI slicer geeft een subselectie aan: de getoonde bedragen hebben enkel betrekking op DB XTrackers DAX UCITS ETF-Income.
Belangrijk: speciale rekeningen met een een effectief saldo op het portfolio gedeelte worden in het
dagboek automatisch opgesplitst in 2 rekeningen . De naam van de tweede rekening is deze van de
rekening + ‘Portf.’ extensie.

Budgetopvolging (ook van Projecten)
In gebruikershandleiding deel 3 werd de aanmaak en opvolging van budgetten uitvoerig behandeld.
In het Hot-Accounts programma maakt men budgetten aan via het definiëren van budget transacties
in het Budget Aanmaak/Kontr. scherm.
Een dergelijke budget transactie is vergelijkbaar met een gewone transactie. Een gewone transactie
slaat natuurlijk op de ‘realiteit’ (of ‘actuals’). Een budget transactie wordt ingegeven voor één van de
4 voorziene budget codes (Budget 1, Budget 2, Budget 3 en Simulatie budget). Voor zowel een
normale transactie als een budget transacties kan men volgende gegevens ingeven:
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-

Rekening, - Datum, - Bedrag, - Opmerking, -Budget Item, - Portfolio item of Project Item

Nb: Begunstigde/Betaler (= tegenpartij) en betaalstatus zijn velden die niet voorzien zijn i.g.v. budget transacties

Tot nog toe hebben wij enkel budgetten opgemaakt en opgevolgd op budget item niveau. Via het
Project Item veld kan echter een extra dimensie toegewezen worden.

In vorige screencasts (zie hierboven nogmaals het financieel dagboek, specifiek voor activiteit EV2)
zagen we dat voor EV2 zowel ontvangsten (SPONSORING) als uitgaven (LIGA BIJDRAGEN) geboekt
werden. Project EV2 loopt dus als een extra dimensie over alle budget items heen.

Opmaak en opvolging budgetten

Hierboven het BUDGET AANMAAK/KONTR. scherm met links actuele transacties en rechts deze
voor het gewone BUD budget, beide voor de maand augustus 2018. Het overzicht wordt getoond
op het meest gedetailleerde niveau, nl. op Proj/PI niveau. (Nb: voorlopig zonder budget transacties)
 We registreren nu voor het gewone budget (BUD) een ontvangst van 2000 EUR op de
bankrekening op datum van 31/08/2018, met budget item: LIDGELDEN.
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We bekomen vervolgens volgend scherm:

In de 1e lijn bovenaan zien we dat we 2000 EUR voorzien aan lidgelden in augustus 2018. Actueel zijn
er nog maar 1500 EUR effectief gestort. Verschil: -500, in het rood (=slechter dan voorzien).
Op de 2e lijn staat de kolom ‘Verschil’ in het groen, omdat we effectief 1500 gemeentelijke subsidie
ontvangen hebben maar tot nog toe niets voorzien hebben in het budget, dus een ‘positieve’ of
groene verrassing. Dit wordt aangepast als we wel een budget transactie definiëren, bv.

 We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone BUD budget een ontvangst van 1450
EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: SUBSIDIE GEMEENTE.

Met als resultaat hierboven (zie 2e lijn). We hebben 50 EUR meer ontvangen van de gemeente dan
verwacht. Dat staat dus in het groen aangegeven.
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Definitie budget op project/portfolio item niveau
We gaan nu ook op project/portfolio item niveau budget transacties ingeven.

 We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone BUD budget een ontvangst van 2500
EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: SPONSORING en
Project/ Portfolio item: EV1.

 We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone budget een ontvangst van 1500 EUR op
de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: SPONSORING en Project/
Portfolio item: EV2.

 We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone budget een uitgave van -100 EUR op de
bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: TRANSPORT/VERVOER en
Project/Portfolio item: IC.

 We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone budget een uitgave van -145 EUR op de
bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: VERZEKERINGEN.
We registreren achtereenvolgens ook volgende budget transacties: (nl. te betalen liga bijdragen voor
de 3 verschillende activiteiten die we voorzien)

Ten slotte registreren wij nog een budget voor te verwachten bar inkomsten voor activiteit EV2:
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Als resultaat bekomen wij nu volgend scherm:

We bekijken vooral de “Verschil” kolom. Als deze 0 aangeeft, betekent dit dat de realiteit exact
overeenkomt met de gebudgetteerde bedragen voor de betreffende periode. Voor gemeentelijke
subsidie hadden we het bedrag van vorig jaar gebudgetteerd. We hebben echter 50EUR meer
ontvangen. Daar EV2 nog niet heeft plaatsgehad, zijn er ook nog geen inkomsten van de bar. De IC
activiteit heeft 10,50 EUR minder gekost aan vervoer dan voorzien (=groen). De verzekering is echter
5 EUR duurder geworden (rood, nl. -150 EUR in plaats van het voorziene -145 EUR).
Wij bekijken ook het budget overzicht (realiteit versus realiteit) voor enkel activiteit EV2, gedurende
de maand augustus 2018.

 In het overzicht klikken we eerst op een lijn met het project/portfolio item dat we willen
uitlichten (hier EV2)
 In het sub-selectie scherm (‘Houd Huidige Sel’) kiezen we de optie ‘Prj/PI LTST
GESELECTEERD’.

Pagina: 24 van 94

Hot-Accounts Handleiding

Wij bekomen nu een overzicht (realiteit versus budget), specifiek voor het eerder aangeduide
project/portfolio item: EV2

Nb: Door in het sub-selectie schermpje terug *ALLES te kiezen bekomen we terug het eerdere
globale overzicht. (zie hieronder):

Conclusie: om snel actuele gegevens op project/portfolio item niveau uit te lichten is wellicht het
financieel dagboek met de instelling Project/Portfolio slicer het eenvoudigst en snelst.
Om actuele gegevens ook te toetsen aan gebudgetteerde bedragen gebruiken we het BUDGET
AANMAAK/KONTR. scherm in het programma zelf.

Wij kunnen in het BUDGET AANMAAK/KONTR. scherm ook overzichten bekomen op hoger niveau.
Daartoe wordt (zie hierboven) bv. Item (of type) niveau geselecteerd en dan op de knop ‘Activeer
Selecties’ gedrukt.
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Voor de maand augustus bekomen we dan volgend overzicht op budget item niveau:

Op Budget Type niveau levert dit volgend beeld op:

Nb: het 2e rooster bevat de (reële) transacties waaruit het bedrag van -239,50 EUR is opgebouwd en
in het 3e rooster toont de gebudgetteerde transacties waaruit het bedrag van -245 EURis
opgebouwd.
Nb: Uiteraard kunnen op overzichten getoond worden over een langere periode zoals een boekjaar.
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VOORRAADBEHEER met behulp van een detaildatabase
Veel clubs baten een kantine uit voor de eigen leden.
In het voorbeeld van VC De Sjotters werden de details betreffende de kantine niet opgenomen in de
dagboeken. De waarde van de voorraad wordt op het einde van de periode (boekjaar) vergeleken
met de waarde van de beginvoorraad en dan in rekening gebracht. Vanuit beheerstandpunt is dit
natuurlijk niet echt ideaal.
In Hot-Accounts kan men dergelijke kantine(s) in detail beheren. Dit kan zowel in de hoofddatabase
zelf als in een aparte detaildatabase.
Maar alles in één database beheren heeft wel enkele serieuze nadelen. Zo wordt het financieel
dagboek overstelpt met heel veel detailbewegingen. Bovendien moet men, als men jaarlijks met een
nieuwe Hot-Accounts database werkt, bij het begin van het jaar de voorraad opnieuw in detail
inbrengen. Het is gewoon veel eenvoudiger om met een aparte detaildatabase voor voorraden te
werken. Deze kan ook over de jaren heen verder gebruikt worden.
Ik zal het werken met een hoofd-én detaildatabase hier nu illustreren.
Daartoe maken we twee kopieën van de eerder gedownloade HAv1_Club.sdf. We hernoemen de ene
naar HAv1_ABC2018.sdf en de andere naar HAv1_ABCDetail.sdf.
Nb: Na inloggen met het ‘Club’ database paswoord wijzigen we best onmiddellijk het database
paswoord in resp. beide databases. Dat kan via volgende optie.

Het Setup scherm wordt dan opnieuw getoond.

Type twee maal het nieuwe paswoord in en druk dan op de toets ‘Wijzig DB Paswoord’
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In HAv1_ABC.sdf gaan we, zoals in het voorbeeld van VC De Sjotters, enkel totaalbewegingen
registreren. In HAv1_ABCDetail.sdf houden we in detail de voorraad van de kantine bij.
Hier een overzicht van een aantal typische acties die we gaan registreren in beide databases.
Datum

Actie

31/10/2018

Beginsaldo Bank: €1000
Beginsaldo Kas: €500
Drank in de Kantine
(aankoopwaarde €41,85)
plus €25 cash kleingeld.

9/11/2018

Aankoop drank (G&D)
voor de bar, betaald via
de bankrekening, bedrag:
-€109,08

10/11/2018

Verkopen in de bar
(netto ontvangst €150,20
waarbij de voorraad in
waarde vermindert met
€47,37)
€150,20 cash wordt uit de Bankrekening, €150,20,
bar genomen en op de
INKOMSTEN
bank gedeponeerd.
BAR/KANTINE, Ref.: Afr.
#1 Dranken en
versnaperingen.
Verkopen bar (€35,60)
Voorraad: -€11,01
Verkopen bar (€70,70)
Voorraad:-€22,89
-€106,30 naar safe
Kas1, €106,30 INKOM(=inkomsten 14+17/11)
STEN BAR/KANTINE,
Afr#2
Einde periode: wijziging
Kant.1, +€27,81,
waarde voorraad.
Herwaardering (+)
(toename)
voorraad

10/11/2018

14/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

30/11/2018

Bewegingen in de
Hoofddatabase
Beginsaldo bank: €1000
Beginsaldo Kas: €500
Beginwaarde Kantine:
€41,85 +€25 =€66,85

Bankrekening, -€109,08
Goederen & Diensten,
Ref.: Fact.1 Leverancier
ABC

Bewegingen in de
Detaildatabase
Registratie initiële drank
in de kantine met
waarde beginvoorraad
€41,85 en €25 extra
cash. Zie (1) (2)
Opname in detail
goederen in voorraad
voor een bedrag van
€109,08. Zie (3) (4)
Registratie verkopen,
eventueel met correcties
Kas (Kant.1): +€150,20
Waarde
voorraad: -€47,37 Zie (5)
Transactie:
Kas (Kant.1): -€150,20,
DB Uit Zie (6)

Registratie detail
verkopen. Zie (7)
Registratie detail
verkopen. Zie (8)
Transactie:
Kas: (Kant.1), -€106,30,
DB Uit Zie (9)
-

Initiële opname voorraad in de detaildatabase
Nb: dit gebeurt ideaal op de laatste dag van een boekhoudkundig jaar om zo onmiddellijk de
aansluiting met de hoofddatabase te kunnen maken maar in principe kan men op elk ogenblik
beginnen.
We tellen daartoe eerst de voorraad drank en waarderen deze volgens de eenheidsprijs van de
recentste aankoopfacturen. Nb: in dit voorbeeld houd ik het aantal artikelen uiteraard beperkt.
Voorraad DUVEL 33cl: 12 flesjes aan 1,35 EUR/stuk= 16,20 EUR

Pagina: 28 van 94

Hot-Accounts Handleiding

Voorraad LEFFE Blond 33cl: 15 flesjes aan 1,29 EUR/stuk= 19,35 EUR
Voorraad JUPILER 25 cl: 10 flesjes aan 0,63 EUR/stuk= 6,30 EUR
Totale (aankoop) waarde van de voorraad: 41,85 EUR
Verder is er ook nog 25 EUR aan wisselgeld (Dit bedrag blijft constant aanwezig in de kantine).
Totaal bedrag: 66,85 EUR.

 (1) Dit totaalbedrag van 66,85 EUR registreren we nu in de detaildatabase
(HAv1_ABCDetail.sdf) op de bestaande rekening Kant.1, op de laatste dag van vorige
periode, zijnde 31 oktober 2018, met budget item: ’OPENINGSBALANS’
De Kant.1 rekening is een voorraadrekening en kan dus zoals elke portefeuillerekening zowel een
kassaldo als een niet-nul portefeuillesaldo bezitten.
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Na uitvoering van vorige transactie zien we in het Rekeningen scherm dat het Kassaldo voor de
Kant.1 rekening 66,85 EUR bedraagt. Het portefeuillesaldo is nog nul. We gaan nu 41,85 EUR
overhevelen naar het portefeuillesaldo door items in voorraad op te nemen.
Daar de drank artikelen nog niet bestaan moeten we deze eerst even definiëren in het
Budget/Portfolio items scherm.

 In de detaildatabase (HAv1_ABCDetail.sdf) definiëren we in het Budget /Portfolio scherm
een nieuw portfolio item DUVEL 33cl. (met portfolio item type=4, zijnde een voorraad
artikel) Nb: We geven ook aan dat de verkoopprijs 3,80 EUR bedraagt. Als de voorraad
gezakt is tot 12 stuk of minder wensen we 24 eenheden aan te kopen.

 We definiëren ook LEFFE Blond 33cl (verkoopprijs 3,50 EUR) (zie hierboven)
 en JUPILER 25cl (zie hieronder)
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We nemen nu deze 3 artikelen effectief in voorraad. Dat gebeurt via het Portefeuille beheer scherm,
waar we eerst de rekening ‘Kant.1’ selecteren. Het Kassaldo bedraagt zoals verwacht 66,85 EUR.

Het in voorraad nemen gebeurt de allereerste keer via een ’01. Aankoop Portefeuille Artikel’
operatie. Nb: Eens een artikel in voorraad is zullen we straks een snellere alternatieve manier zien
om (extra) voorraad op te nemen.
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 (2) In de detaildatabase (HAv1_ABCDetail.sdf) definiëren we in het Portefeuille beheer
scherm, via de operatie ’01. AANKOOP Portefeuille Artikel’ een ‘Aankoop’ van 12
eenheden DUVEL 33cl, aan een eenheidsprijs van 1,35 EUR en totaal bedrag van -16,20 EUR
en dit op datum van 31/10/2018.
o Nb: Druk op de knop Uitvoeren om deze aankoop te registreren.

 (2) Analoog definiëren we ook een ‘Aankoop’ van 10 eenheden JUPILER 25cl, aan een
eenheidsprijs van 0,63 EUR en totaal bedrag van -6,30 EUR op datum van 31/10/2018.

 (2) Analoog definiëren we een ‘Aankoop’ van 15 eenheden LEFFE 33cl, aan een
eenheidsprijs van 1,29 EUR en totaal bedrag van -19,35 EUR op datum van 31/10/2018.
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We zien dat het kassaldo nu 25 EUR bedraagt en de voorraadwaarde 41,85 EUR (=zie opdracht.)
We kunnen in vorig overzicht ook een print vragen met selectie van enkele kolommen, zoals
hieronder.

Voor Duvel en Jupiler is de voorraad kleiner of gelijk aan het eerder ingegeven bestelpunt. We zien
daarom dat de kolom ‘Bestel Hoev’ voor deze artikelen het aantal aangeeft dat we moeten
bijbestellen (zoals eerder ingesteld). Voor Leffe is het bestelpunt nog niet bereikt (bestel hoev.=0)
maar omdat de 12 eenheden van het bestelpunt bijna bereikt zijn bestellen we toch 36 eenheden bij.

Opname in voorraad na aankoop (detaildatabase)
De leverancier heeft ondertussen de drank geleverd en wij brengen deze nu in. De factuur bedraagt
in totaal 109,08 EUR, bestaande uit 24xDuvel (32,40 EUR), 36 LEFFE Blond (46,44 EUR) en 48 JUPILER
(30,24 EUR).
Nb: ik heb hier even abstractie gemaakt van leeggoed. Leeggoed kan men eigenlijk eveneens als een
voorraadartikel definiëren: bv. LEEGGOED BIERBAK 24x25cl, LEEGGOED flesje 25cl, LEEGGOED
flesje33cl en deze dan effectief in voorraad opnemen zoals gewone artikelen. De voorraad ervan
blijft min of meer constant.
In de hoofddatabase zullen we (de betaling van) deze leveranciersfactuur natuurlijk als een uitgave
inbrengen, nl. op budget item HG&D (handels goederen en diensten).
In de detaildatabase zien we echter het andere aspect: deze aankoop doet de waarde van de
voorraad in de kantine toenemen met een bedrag van 109,08 EUR
Net als daarstraks voor het instellen van de initiële waarde van de voorraad doen we eerst een
transactie die het kassaldo van de Kant.1 rekening met 109,80 EUR doet toenemen. Dat bedrag
wordt vervolgens in een 2e stap gebruikt om de voorraad effectief in detail op te nemen.
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Voor het instellen van een bestaande toestand gebruikten we het budget item ‘OPENINGSBALANS’.
Voor nieuwe aankopen werken we wel met het daarvoor voorziene ‘DB In’ budget item.
Op analoge manier zullen we, als we gelden uit de kantine halen en bv. naar een bankrekening of een
andere kas transfereren, dit als een ‘DB Uit’ registreren. DB In en DB Uit zijn een soort transfer. We
gebruiken deze speciale budget items omdat wij in de detaildatabase enkel de voorraad willen
beheren maar geen bank- of kasrekeningen , uitgezonderd deze van de voorraad rekeningen zelf
zoals Kant.1.

Opname in voorraad ter waarde van de aankoopfactuur. ( via het Transacties scherm)

 (3) Het totaalbedrag van 109,08 EUR registreren we nu in de detaildatabase
(HAv1_ABCDetail.sdf) op de rekening Kant.1, op datum van ontvangst van de drank met
budget item ’DB In’ Nb: voor de duidelijkheid wordt in de referentie ‘Opname in voorraad’
vermeld. Normaliter volstaat hier een referentie naar de leverancier en factuurnummer.
We brengen nu, voor het totaal bedrag van 109,08 EUR, in detail de extra voorraad bier in. In het
portefeuillebeheer scherm kiezen we daartoe eerst de rekening (Kant.1).
Wij hebben daarstraks detailvoorraad ingevoerd via aparte de ’01. AANKOOP Portefeuille Artikel’
operaties. Eens dat de artikellijnen echter al in voorraad staan kunnen we een snellere manier van
invoeren doen: nl. via de operatie: 15. Koop/corrigeer Hoev.(+/-) aan Aankoopprijs. Deze methode
heeft het voordeel dat men aankopen voor meerdere items in één keer kan registreren. Bij deze
optie worden de kolommen hoeveelheid en prijs met gele achtergrond getoond. Men kan daar
rechtstreeks de aangekochte aantallen intypen én de aankoopprijs eventueel aanpassen.
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 (4) In de detaildatabase (HAv1_ABCDetail.sdf) selecteren we in het portefeuillebeheer
scherm de voorraad rekening Kant.1 en kiezen de operatie 15. Koop/corrigeer Hoev.(+/-)
aan Aankoopprijs.

 (4) Per artikel brengen we rechtstreeks in het hoofdrooster het aangekocht aantal in
evenals de aankoopprijs (als deze afwijkt van de getoonde gemiddelde aankoopprijs) en
drukken op ‘Uitvoeren’.
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Hierboven zien we het resultaat van de aankoopoperatie.
In het Portfolio Items rooster zien we de nieuwe aantallen in voorraad. Bovenaan zien we dat het
kassaldo van de Kant.1 rekening terug op 25 EUR staat (het initiële wisselgeld) en dat de
aankoopwaarde van de factuur volledig is opgenomen in het verhoogde Portfolio saldo van Kant.1.
In het rooster onderaan zien we transacties die automatische gegenereerd werden. Eigenlijk wordt
per artikel een bedrag uit het Kant.1 kasgedeelte overgeheveld naar het portfolio gedeelte. Netto is
dit een nul-operatie. In plaats van geld bestaat de waarde nu uit voorraad.

Registratie verkoop dranken (detaildatabase).
De eenvoudigste wijze om dit te registreren is op het einde van de dag de eindvoorraad te tellen (bv.
met behulp van de eerder getoonde voorraadlijst) en de wijzigingen te registreren.
Dit registreren kan hetzij via operatie ’12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoev. aan VERKOOPPRIJS’
hetzij via ’13.VERKOOP/Corrigeer Hoev.(-/+) aan VERKOOPPRIJS’.
In het eerste geval wordt het nieuwe totaal aantal in gevoerd. In het tweede geval brengt men het
gewijzigd aantal in.
Men kan eventueel ook nog de eenheidsprijs wijzigen. Bv. flesjes die per ongeluk stuk vallen worden
‘verkocht’ aan een eenheidsprijs van 0 EUR. De voorraad daalt dan wel zowel in aantal en in waarde
maar er komt dan geen geld in kas.
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Nb: in geval van een verkoop (of correctie) wordt de gemiddelde aankoopprijs NIET gewijzigd. Enkel
aankopen hebben een invloed op de gemiddelde aankoopprijs.
Stel dat op het einde van de dag we 24 flesjes DUVEL, 29 flesjes JUPILER en 41 flesjes LEFFE tellen. Er
zijn wel 1 flesje DUVEL en 1 flesje JUPILER stuk gevallen en waarvoor we niets ontvangen hebben.

 (5) In het Portefeuille beheer scherm kiezen we voor de Kant.1 rekening operatie ’12.
VERKOOP/Corrigeer TOTAAl Hoev. aan Verkoopprijs’.
 (5) Per drank wijzigen we rechtstreeks het nieuwe totaal en behouden de ingestelde
verkoopprijs en drukken op ‘Uitvoeren’ (nb: de verloren flesjes registreren we straks in een
aparte stap, vandaar 25 en 30 eenheden ipv 24 en 29)
Het nieuwe Kassaldo van 180,20 (zie afbeelding verderop bij begin volgende operatie) =de waarde
van de verkochte drank (155,20 EUR) plus de initiële 25 EUR.
Het nieuwe Portfolio saldo van 105,54 EUR= het oorspronkelijk bedrag van 150,93 EUR minus de
aankoopwaarde van de verkochte drank (45,39 EUR).
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Registratie verbruiken zonder betaling

We corrigeren nu ook de twee gevallen flesjes, waarvoor we niets ontvangen hebben. Dit kan ook via
dezelfde operatie 12 maar ik illustreer dit nu met operatie 13.

 (5) In het Portefeuille beheer scherm kiezen we voor de Kant.1 rekening operatie ’13.
VERKOOP/Corrigeer Hoev.(-/+) aan Verkoopprijs’.
 (5) Per drank brengen we het effectief gewijzigde aantal in (-1 voor Duvel en -1 voor
Jupiler), en geven een verkoopprijs in van 0 EUR. (Nb: Voor correcties kan men eventueel
een aangepaste vermelding in het veld Opmerking typen, zoals ‘gebroken flesje’ of ‘eigen
verbruik’ om bv. gratis verbruik door kantinepersoneel zelf aan te geven) en drukken op
‘Uitvoeren’.
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Resultaat:

We zien dat door de laatste input de het kassaldo hetzelfde is gebleven, maar de voorraad met de
aankoopwaarde van de gebroken flesjes verminderd werd.
In het transacties scherm (2 bovenste lijnen) zien we dat het gebruikte budget item het standaard
ingestelde "AK/VK Voorraadartikelen" is. Strikt genomen is dit een aanpassing(-) van de voorraadwaarde. Indien men deze ‘niet-verkoop’ verbruiken apart wenst te kunnen opvolgen dan kan men
in het normale transacties scherm deze transacties een ander budget item geven.
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 (5) In het normale Transacties scherm selecteren we de transacties (door in de lege kolom
vooraan te klikken!) waarvoor we het budget item gaan wijzigen
 (5) In het budget item veld kiezen we het nieuwe budget item (Aanp. PortfWaarde (-/+)
Voorraadartikelen)
 (5) We drukken op de ‘B’ knop. Een boodschap verschijnt dat als we op OK drukken, het
budget item voor de geselecteerde lijnen zal gewijzigd worden.
 (5) We drukken op OK in het boodschap venster.

Met deze werkwijze kunnen we in het Budget Overzicht , op budget item niveau, een aparte
rapportering zien van drankverbruik waarvoor niet betaald werd .
Registratie KASVERSCHILLEN

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat het totaal kassaldo afwijkt van het werkelijk bedrag dat men in
kas heeft. Het opvolgen van vooral kastekorten is uiteraard erg belangrijk.
De registratie van een kastekort of overschot kan zowel in het portefeuillebeheer scherm als in het
transacties scherm uitgevoerd worden.
In volgend voorbeeld registreren we in het Portefeuillebeheer scherm een kastekort van 5 EUR op
het kassaldo van Kant.1
Nb: Wij gebruiken hiervoor het budget item ‘KASVERSCHILLEN verkopen BAR/KANTINE’ dat
eveneens tot het budget type ‘94. W&V VOORRADEN’ behoort, evenals de eerder gebruikte budget
items Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Voorraadartikelen en AK/VK Voorraadartikelen.
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 (5) In het portefeuillebeheer scherm kiezen we, met de Kant.1 als rekening (en ook Kant.1
als kasrekening), de operatie ’08.KAS Transactie (Portefeuille niveau)’.
 (5) Selecteer als Budget Item ‘KASVERSCHILLEN verkopen BAR/KANTINE’
 (5) Kasbedrag: -5 EUR
 (5) Opmerking: bv. Kastekort
 (5) Druk op Uitvoeren.

Overheveling bedrag uit kas kantine naar de bankrekening
(detaildatabase)
Na vorige beweging is er op einde van de dag nog 175,20 EUR in kas. We laten 25 EUR als wisselgeld
in deze kas en hevelen de rest, zijnde 150,20 EUR over naar bv. de bankrekening.
In HAv1_ABCDetail wensen we echter geen details bij te houden van de zichtrekening. Dat doen we
enkel in de hoofddatabase. In de detaildatabases registreren we daarom enkel een DB Uit transactie.

 (6) In het Transacties scherm registreren we op DB Uit het bedrag dat we overschrijven
naar de bankrekening
Nieuwe registratie verkopen drank (detaildatabase)
(7) Op 14 november hebben we opnieuw wat drank verkocht en registreren de verkopen via input
van de nieuwe eindvoorraden via operatie 12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoev aan verkoopprijs.
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(8) Ook op 17 november tellen we de eindvoorraad en brengen deze in het portefeuillebeheer
scherm in via operatie 12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoev aan verkoopprijs.
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De nieuwe situatie is als volgt:

Er zijn geen gebroken flesjes en de kas klopt met wat het programma aangeeft, nl. 131,30 EUR in kas.
De waarde van de voorraad zelf is gedaald tot 69,66 EUR.
Overheveling bedrag uit kas kantine naar een andere kas (detaildatabase)

(9) Wij halen nu 131,30-25=106,30EUR uit deze kas (we laten 25 EUR wisselgeld achter). Wij
registreren dit zoals gezegd via een DB Uit operatie. Nb: Het geld gaat naar een kas (safe) beheerd
door de penningmeester, maar dat wordt hier niet geregistreerd omdat wij ons in de detaildatabase
enkel om de waarde van de voorraadrekening(en) bekommeren .
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Dagboek overzichten detaildatabase
We vragen nu voor HAv1_ABCDetail.sdf een dagboek overzicht op (Inkomsten en Uitgaven).

Nb: ik heb het boekjaar laten beginnen in november zodat de aansluiting met de hoofddatabase
gemakkelijker is wat betreft waardering van de voorraad.
Kant.1 geeft een totaal aan van 25 EUR cash en een voorraadwaarde van 69,66 EUR. Totaal= 94,66
EUR. (Nb: in het dagboek wordt voor portefeuillerekeningen het kassaldo en portefeuillesaldo in 2
aparte kolommen opgesplitst. Het portefeuillegedeelte krijgt daarbij een extra ‘Portf’ als suffix)
Rechts zien we hoe de totale waarde van Kant.1 opgebouwd is. Deze verkrijgt men door de initiële
voorraadwaarde van 66,85 EUR te vermeerderen met 109,08 EUR voorraadwaarde van
aankoopfacturen plus 175,23 EUR netto winst op verkopen minus 256,50 EUR, het bedrag dat uit de
kas werd gehaald om over te boeken naar een andere rekening.
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We kunnen ook hetzelfde dagboek opvragen, met de optie enkel totalen per dag:

De Kant.1Portf kolom geeft per dag de wijziging van de waarde van de voorraad aan (=minus de
aankoopwaarde van de verkochte dranken en plus de opname in voorraad van de aankoopfacturen).
De kolom 94.W&V Voorraden geeft per dag de netto winst op verkopen.
We kunnen verder ook een sub-selectie doen op enkel Ontvangsten (I) of enkel Uitgaven (U), hoewel
dit niet echt veel betekenis heeft.

In geval van enkel Ontvangsten (zie hierboven) geeft de kolom Kant.1 per dag het totaal van de
verkopen aan verhoogd met de eventuele opnamen in voorraad i.g.v. een leveranciersfactuur.
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Als we sub-selecteren op een bepaald portfolio item (met zowel Ontvangsten als uitgaven) zien we
per dag en per periode welke winst op dit specifiek item gemaakt werd.

Hierboven winst specifiek voor het portfolio item JUPILER 25cl.

Een speciaal geval is de sub-selectie op het item ‘blank’. We zien dan enkel kas gerelateerde zaken.
(Ook de kasverschillen zijn dan zichtbaar in de rechtse kolom)
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Overdracht informatie naar de hoofddatabase
De hierboven beschreven acties in de detaildatabase dienen enerzijds om het Bar/Kantine gebeuren
financieel goed te kunnen opvolgen en anderzijds om de overdracht naar de hoofddatabase te
vergemakkelijken.
Zoals eerder vermeld bekomen we de hoofddatabase door een kopie aan te maken van
HAv1_club.sdf en deze dan te hernoemen naar HAv1_ABC2018.sdf.
We bekijken in dit voorbeeld enkel de bewegingen in de hoofddatabase die in verband staan met de
BAR/Kantine bewegingen. Daar we ook bewegingen hebben met de bankrekening en een
kasrekening nemen wij de initialisatie van deze twee rekeningen hier ook mee.
Initialisatie rekeningen in de hoofddatabase

Op datum van 31/10/2018 geven we aan de rekening 0.bank (bankrekening) een beginwaarde van
1000 EUR:

Op datum van 31/10/2018 geven we aan de rekening 1.kas1(safe bij de penningmeester) een
beginwaarde van 500 EUR:

Op datum van 31/10/2018 geven we nu aan de rekening Kant.1 (BAR/Kantine) een totale waarde
(voorraad en cash geld) van 66,85 EUR. (Nb: 25 EUR cash plus 41,85 EUR aankoopwaarde van de
drank).
Nb: hoewel Kant.1 een portefeuillerekening is zullen we in de hoofddatabase enkel werken met
waarden in het kasgedeelte van deze rekening en blijft dus het portfoliosaldo steeds nul.
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Betaling leveranciersfactuur
Op 9 november 2018 registreren we de betaling van Fact.1 van leverancier ABC via onze
bankrekening, met budget item ‘AANKOPEN BAR/KANTINE’ (met achterliggend budget type
Handelsgoederen en Diensten. )

Na deze transactie toont het rekeningenscherm volgende saldi:

Kant.1: 66,85 EUR
1.Kas1: 500 EUR
0.Bank: 890,92 EUR (zijnde de oorspronkelijke 1000
EUR verminderd met de betaling van 109,08 EUR voor de leveranciersfactuur)
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Door de aankoop van drank is ondertussen ook de waarde van Kant.1 met 109,08 EUR toegenomen.
Wij zouden deze wijziging van de waarde van de voorraad ook dagelijks in de hoofddatabase kunnen
inschrijven. We beperken ons in dit voorbeeld echter om dit enkel op het einde van elke maand te
registreren. (zie verder)
Overdracht bedragen uit kas kantine naar bankrekening of andere kas
Op 10 november zijn er verkopen in de bar. Op het einde van de dag storten we 150,20 EUR
afkomstig van drankverkopen op onze bankrekening. Deze storting is op 12 november zichtbaar op
het rekeninguittreksel van de bank. We registreren dit op die datum via volgende transactie:

Op 14 en 17 november zijn er opnieuw verkopen in de bar. Op 17 november haalt de
penningmeester 106,30 EUR afkomstig van verkopen uit de bar en deponeert deze in zijn safe
(1.Kas1).

Wijziging van de waarde van de kantine (cash+voorraad) in de hoofddatabase

Eind november wordt ook de wijziging van de voorraad in rekening gebracht in de hoofddatabase.
Daartoe kijken wij eerst naar het dagboek van de detaildatabase:
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Het dagboek van de detaildatabase toont in november een toename van 27,81 EUR v/d voorraad.

Na invoer van dit bedrag in de hoofddatabase (zie hierboven) vragen wij voor de hoofddatabase een
dagboek aan:
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In dit dagboek zien we links de evolutie van bank en kasrekening evenals de totaalwaarde van de
kantine. (ter herinnering: in de hoofddatabase staat het kassaldo van de kantine voor de totale
waarde terwijl in de detaildatabase cash en voorraadwaarde apart worden gehouden). De Kantine
kolom is eigenlijk een extra kolom, tov wat wettelijk opgelegd is voor kleine vzw’s.
Rechts staat de indeling zoals opgelegd voor kleine vzw’s, met initialisaties als extra kolom. (Nb:
kolommen worden hier standaard slechts getoond als er ook transacties voor bestaan.)
Het vermogen van de club bedraagt eind november 1742,08 EUR.
Het totaal is in november toegenomen met 175,23 EUR. Dit correspondeert toevallig ook met de
winst in de detaildatabase, maar dat is uiteraard enkel zo omdat we in de hoofddatabase enkel
bewegingen hebben weerhouden die te maken hebben met de voorraad. Als we ook andere zaken
zoals giften, lidgelden en dergelijke opnemen zal dat natuurlijk niet meer het geval zijn. We
gebruiken daarom de detaildatabase om, naast de waardering van de voorraad, ook de
winstgevendheid van de kantine op te volgen.

BEHEER ACTIVA met behulp van een detaildatabase
De meeste clubs bezitten naast voorraden ook nog activa in de vorm van terreinen, gebouwen en
machines. Ook bezitten ze vaak een vrij uitgebreide lijst van artikelen zoals spelmateriaal,
spelerskledij, bureelmateriaal enz.
Via Hot-Accounts kan men deze activa (en hun waardering) vrij eenvoudig beheren. Clubs gebruiken
hiervoor best een aparte detaildatabase zodat a) de hoofddatabase niet met te veel details wordt
overstelpt én b) om te vermijden dat men bij het begin van elk boekjaar steeds weer alle activa in
detail moet opnemen. We zouden de eerdere HAv1_ABCDetail.sdf kunnen gebruiken maar ik gebruik
hier een aparte detaildatabase HAv1_ABCDetail2.sdf omwille van de overzichtelijkheid.

Overzicht uit te voeren acties
-

Aanmaak nieuwe detaildatabase (HAv1_Detail2.sdf)
Eerst registreren we de activa en hun waarde, situatie einde vorig boekjaar
o Opmaak detaillijst van de activa
o registratie van deze items als portfolio items
o bepaling benodigde activa rekeningen (OG&T, RG, Machin.)
o per activa rekening registreren we de aankopen die in het verleden gebeurd zijn en
dit op de betreffende aankoopdatum (*)
 voorbereiding 1: we totaliseren alle aankoopbedragen voor de rekening
 voorbereiding 2: we voeren een initialisatie transactie voor dit bedrag in.
 (*) de datum begin afschrijvingen wordt aldus op die datum ingesteld
o We wijzigen vervolgens de datum voor al deze transacties naar de laatste dag van
vorig boekjaar zodat het financieel dagboek veel eenvoudiger wordt.
o indien de individuele restwaarden per artikel beschikbaar zijn einde vorig boekjaar
kunnen deze waarden geregistreerd worden (herwaardering!). Zo niet voeren we
een ‘berekening afschrijvingen’ uit op die datum. In dat geval zullen we wellicht een
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-

correctie moeten uitvoeren om te kunnen aansluiten met de eerder gedeclareerde
waarde van de activa.
Vervolgens registreren we de aankopen en eventuele verkopen van activa in het lopende
boekjaar
Einde boekjaar (of eventueel einde iedere maand) berekening afschrijvingen.

Aanmaak nieuwe detaildatabase
In Windows kopiëren we het bestand HAv1_Club.sdf en hernoemen deze HAv1_ABCDetail2.sdf.
Daarna wijzigen we best onmiddellijk het ‘Club’ database paswoord.
Nb: ABC stelt de afgekorte benaming van de club voor. In plaatste van detail2 kan men uiteraard ook
een meer toepasselijke naam zoals HAv1_ABCActiva.sdf nemen.
Lijst van de activa
We werken nu volgend (erg vereenvoudigd) voorbeeld uit. Club ABC bezit volgende activa:
-

-

-

Een clubhuis, in 2010 aangekocht voor 85.000 EUR
Bureelmateriaal (IT):
o Een Dell computer, aangekocht in 2016 voor 1000 EUR
o Een HP printer, aangekocht in 2017 voor 125 EUR
Meubilair:
o Cafetaria meubilair, (10 tafels en 40 stoelen), aangekocht in 2010, 2000 EUR
o Toog met krukken, tapkranen, complete uitrusting, 2e hands aangekocht in 2010,
1500 EUR
o Bibliotheek wandmeubel, 2e hands, 2010, 250 EUR
Spelmateriaal:
o 3 speeltafels, aangekocht in 2010, 3x 300 EUR=900 EUR
o 3 speeltafels, aangekocht in 2013, 3x 350 EUR=1050 EUR
o 3 speeltafels, aangekocht in 2016, 3x 375 EUR=1125 EUR

Ideaal is een lijst met volgende gegevens (zoals hierboven):
-

omschrijving van het item (met bv. referentie naar de aankoopfactuur)
datum aanschaf item (dus ≤ einde vorig boekjaar)
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-

het aankoopbedrag van het item
procent jaarlijkse (lineaire) afschrijving.
Indien beschikbaar: de restwaarde einde vorig boekjaar
Nb: de lijst bevat ook een kolom rekening (zie verder) + een kolom lopend totaal /rekening.

Registratie vaste activa items als portfolio items

We selecteren de gekopieerde database HAv1_ABCDetail2.sdf en definiëren nieuwe vaste active
items via het Budget/Portfolio Items scherm. Als budget type nemen we A. VASTE ACTIVA (met
portfolio item type=1, zijnde vaste activa). In het veld ‘afschrijvings %’ geven we het procent van
jaarlijkse lineaire afschrijving.
Nb: de velden locatie en tickercode kunnen eventueel gebruikt worden om andere informatie in op
te slaan.
Nb: men kan in het rooster het overzicht eventueel beperken tot enkel vaste activa items.

 Hierboven de aanmaak van het vaste activa portfolio item Dell Computer (Ref. 2016/1) met
budget type A. VASTE ACTIVA (en portfofio item type=1) en een jaarlijkse afschrijving van
25% . In het locatie veld geven we ook een eigen code (IT) mee.
Als we dit herhalen voor de andere items bekomen we volgend overzicht.
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Nb: het clubhuis wordt niet afgeschreven, meubilair op 10 jaar (dus elk jaar 10%) en de speeltafels
en IT apparatuur op 4 jaar (dus elk jaar 25%)

Bepaling benodigde activa rekeningen (OG&T, RG en Machin.)
Voor het clubhuis kunnen we de bestaande rekening OG&T (onroerende goederen en terreinen)
gebruiken dat tot het type 1.1 Onroerende goederen behoort.
De 3 overige lijsten behoren tot het rekeningtype 1.3 ROERENDE GOEDEREN. We kunnen hiervoor
één rekening gebruiken, nl. de bestaande rekening RG (roerende goederen).
Moest de club ook machines bezitten dat kan daarvoor de bestaande rekening Machin. gebruikt
worden. Deze behoort tot het rekeningtype 1.2 MACHINES

Per activa rekening registreren we de aankopen die in het verleden zijn gebeurd

De eerste voorbereiding hiertoe is het totaliseren alle aankoopbedragen voor de rekening.
-

Voor de rekening OG&T is dat 85000 EUR, zijnde het bedrag van het clubhuis.
Voor RG is dat het totaal aankoopbedragen voor de computer, printer, cafetaria meubilair,
toog, BIB wandmeubel plus alle speeltafels: 7950 EUR.

De tweede voorbereiding is het invoeren van een initialisatie transactie voor de betreffende
rekening, voor het eerder bepaalde totaalbedrag en dit op datum van de oudste aankoop voor de
rekening.
Voor de OG&T rekening is de datum van aankoop 15/2/2010. De OG&T rekening heeft echter een
startdatum van 31/12/2017 en dus zullen wij die transactie op de vroegere datum niet zomaar
kunnen invoeren.
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We wijzigen daartoe in het Rekeningen scherm eerst de startdatum van de OG&T rekening naar
15/2/2010.






Vink in het rekeningen scherm de ‘activeer input’ checkbox aan (dit activeert de input)
Klik in het rooster op de OG&T rekening lijn
Verander in de inputzone de startdatum naar 15/2/2010
Druk op Wijzigen.

Nb: Op analoge wijze vervroegen wij de startdatum van de RG rekening naar eveneens 15/2/2010
We kunnen nu de initialisatie transacties uitvoeren voor de OG&T en RG rekeningen:

 In het Transacties scherm kennen we voor de rekening OG&T, op datum van 15/2/2010
een beginwaarde toe van 85000 EUR (Budget item: OPENINGSBALANS) +druk Toevoegen
 Op dezelfde wijze kennen we voor de rekening RG, eveneens op datum van 15/2/2010 een
beginwaarde toe van 7950 EUR +druk Toevoegen
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Nb: Deze transacties zijn zichtbaar als men in het Transacties scherm de startdatum bv. vervroegt
naar 1/1/2010.
Wij zijn nu klaar om de activa in detail op te nemen via aankoop operaties:

 In het Portefeuille Beheer scherm kiezen we eerst de rekening OG&T
o Druk daartoe eerst op de knop ONDER Uitvoeren
o Klik in het kleine opzoekingsscherm op de rekening OG&T
 Kies vervolgens de operatie ’01. AANKOOP Portefeuille Artikel’
 Kies vervolgens als portf. Item het Clubhuis
 Neem als datum de aankoopdatum, zijnde 15/2/2010
 Type in Portf. Bedrag 85000 (EUR)
 Type in Kas Bedrag -85000 (EUR)
 Druk op Uitvoeren.

Na registratie zien we dat het oorspronkelijke 85000 Kas saldo overgeheveld is naar Port. Saldo en
dat voor deze rekening één item, nl. het clubhuis, ter waarde van 85000 EUR in het OG&T vast actief
is opgenomen.
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We herhalen dit nu voor de andere items.
Eerst de Dell computer:

 Daar dit voor een andere rekening is, nl. RG, drukken we opnieuw op de knop onder de
Uitvoeren knop en selecteren de rekening ‘RG
o Nb: het kassaldo voor deze rekening is de eerder ingestelde 7950 EUR

 We kiezen opnieuw de operatie 01. AANKOOP Portefeuille Artikel
 Als portefeuille artikel kiezen we de Dell computer
o Nb: best via het opzoekingsscherm aanklikken om de juiste benaming te vinden
 De datum van aankoop is 10/3/2016
 Portf. Bedrag: 1000 (EUR), dit is de waarde die naar het portf. Saldo vloeit
 Kas Bedrag: -1000 (EUR), dit is de waarde die uit het kassaldo gaat.
 Druk op Uitvoeren.
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Na registratie zien we onderstaand resultaat:

1000 EUR is overgeheveld van het kasgedeelte naar het portefeuille saldo. De Dell computer is
opgenomen in het detail van de RG rekening.
Voor dezelfde rekening RG voegen we nu op analoge manier de overige items toe, met volgend
resultaat:

Alle items zijn nu in de vaste activa rekening RG (roerende goederen) opgenomen.
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(Wijzigen transactiedatum alle transacties naar de laatste dag van vorig boekjaar).
De aankopen in het portefeuille beheer scherm hebben in de achtergrond transacties gegenereerd,
en dit op datum van de aankopen.

Moesten we nu een financieel dagboek opvragen voor HAv1_Detail2.sdf (zie hierboven, gedeeltelijk
overzicht) dan zien we voor elke aankoop een lijn op de betreffende aankoopdatum.
Eigenlijk is het niet nodig dat het financieel dagboek (betreffende enkel vaste activa) een zo over de
tijd verspreid overzicht geeft voor aankopen die in het verleden gebeurd zijn. We kunnen al deze
transacties, evenals de eerder ingebrachte initialisatie transacties wijzigen naar 31/10/2018, zijnde
de laatste dag van vorig boekjaar.

Waarom hebben wij dan de aankopen ingebracht op de echte aankoopdatum? Omdat op deze
wijze ook automatisch de aankoopdatum genomen wordt als startdatum van de afschrijvingen (zie
hierboven). Anders zouden wij via een extra stap in het Portefeuille Beheer scherm, nl. via operatie
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05. WIJZIGING STARTDATA AFSCHRIJVINGEN, rechtstreeks deze startdatum van afschrijving moeten
invoeren. Nb: zoals we zien kan dit wel rechtstreeks in het rooster ingetypt worden.
Indien gewenst kan men uiteraard ook nu nog manueel de afschrijvingsdata wijzigen.
We voeren nu uit wat we van plan waren: nl. het wijzigen van alle huidige transacties naar
31/10/2018, zijnde de einddatum van vorig boekjaar.

 In het Transacties scherm selecteren we alle transacties door:
o In het rooster beneden eerst een overzicht te vragen vanaf de oudste beweging
o Klik in het lege vakje links boven in het rooster
 Stel bovenaan in de inputzone de nieuwe datum in (31/10/2018)
 Druk op de toets ‘D’
 Druk OK in het boodschap scherm om de operatie te bevestigen
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Als we opnieuw het financieel dagboek opvragen zien we dat alle bewegingen nu op éénzelfde dag
getoond worden in plaatst van verspreid over de diverse aankoop data.

Waardering activa op de laatste dag van vorig boekjaar
We veronderstellen dat het boekjaar afgesloten werd op 31/10/2018.
Er zijn 2 methodes om deze waarden in te geven.
a) Beschikt men voor alle individuele items over de restwaarde op die datum dan kan men in
het portefeuille beheer scherm, voor de betreffende activa rekening, deze waarden ingeven
via de operatie 04. HERWAARDEER Portfolio Detail Items
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 Selecteer in het Portefeuille Beheer Scherm de activa rekening (hier RG) en selecteer
operatie 05. HERWAARDEER Portfolio Detail Items.
 Type in het input gebied de juiste datum in (hier 31/10/2018, zijnde de datum afsluiting
boekjaar).
 Overtyp in het rooster, rechtstreeks in de gele kolom, de restwaarde voor het betreffende
item op die datum
 Druk op uitvoeren.

b) Beschikt men niet per item over de restwaarde op die datum dan kan men in het portefeuille
beheer scherm, voor de betreffende activa rekening, deze waarden laten berekenen via de
operatie 06. AUTOMATISCHE AFSCHRIJVINGEN Portf. Detail items.
Daarna moet men eventueel nog een correctie uitvoeren om het eerder gedeclareerde totaal
bedrag van de activa rekening te verkrijgen op afsluitingsdatum.
Opgelet: let bij het uitvoeren van deze operatie vooral op de datum! (Deze wordt namelijk reset als
men opnieuw een operatie aanvraagt! Dus eerst operatie kiezen en dan pas datum instellen.)
Maak ook best even een back-up aan van de database zodat indien nodig gemakkelijk terug kan
gekeerd worden naar de oorspronkelijke situatie. Dit gaat heel snel via menu punt Database en dan
de optie Aanmaak DB BACKUP KOPIE.

 Selecteer in het Portefeuille Beheer Scherm de activa rekening (hier RG) en selecteer
operatie 06. AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN PORTF. Detail Item
 Type of selecteer in het input gebied de juiste datum (hier 31/10/2018, zijnde de datum
afsluiting boekjaar).
 Druk op uitvoeren.
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Na uitvoering bekomen we volgend resultaat:

Sommige items zijn ondertussen al voor 100% afgeschreven, andere hebben nog een een restwaarde
(zie kolom Portefeuillewaarde). In het onderste rooster zien we een aantal transacties die
automatisch gegenereerd werden. (Nb: de ‘vanaf datum’ werd in dit overzicht op 31/10/2018 gezet
om deze te kunnen zien)
De portefeuillewaarde voor de RG rekening is door de afschrijvingen gedaald tot 1265,93 EUR. Stel
dat bij de afsluiting van het vorig boekjaar 1300 EUR werd aangegeven als waarde van de roerende
goederen. Er is dan een verschil van 1300 EUR – 1265,93 EUR= 34,07 EUR. Als we deze berekening als
‘juist’ beschouwen, dan doen we straks een correctie in de hoofddatabase van -34,07 EUR voor de
RG rekening. Ofwel beschouwen we de eerdere aangifte als juist, en dan doen we nu een correctie.
Dit bedrag moet dan wel specifiek aan een of meerdere items toegewezen worden. We kunnen dit
doen door via de operatie 05. HERWAARDEER Portfolio Detail Items .
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We zouden bv. de restwaarde van de Dell computer terug met 34,07 EUR kunnen verhogen naar
373,56 EUR. (dus wat minder afschrijven dan eerder voorzien).

 We wijzigen bv. de restwaarde van de Dell computer van 339,49 EUR naar 373,56 EUR via
operatie 04. HERWAARDER Portfolio Detail item, opgelet: op datum van 31/10/2018
(datum afsluiting boekjaar)
o Nb: optioneel kan men in het inputveld Opmerking in dit geval een extra
commentaar geven.

Na uitvoering toont het Portfolio saldo inderdaad 1300 EUR. Bovenaan in het onderste rooster zien
we de automatisch gegenereerde transactie voor deze herwaardering.
Herhaal deze herwaardering en/of afschrijvingen met eventuele correcties ook voor andere activa
rekeningen.
Nb: Daar in de rekening OG&T enkel het clubhuis is opgenomen en dit item een afschrijving van 0%
heeft, moeten we voor deze rekening hier niets speciaal doen. De portefeuille waarde van de
rekening blijft namelijk onveranderd.
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Als we voor ABCDetail2.sdf het financieel dagboek opvragen (alles), dan bekomen we

Allemaal op datum afsluiting laatste boekjaar zien we:
-

-

-

-

Het totaal van de initiële aankopen voor items in respectievelijk de rekeningen OG&T en RG.
o Deze worden op het cash gedeelte geboekt, met Budget Item OPENINGSBALANS, dat
als budget-type 9. INITAL. heeft
Dan de individuele opnames van de items in de respectievelijke activa rekeningen via een
aankoop operatie met als Budget Item: Aankoop/Verkoop Onroerende Activa i.g.v. rekening
OG&T of Aankoop/Verkoop Roerende Activa i.g.v. rekening RG (beide behorende tot het
budget type 91. W&V ACTIVA). Hierbij wordt bedrag in het cash gedeelte overgeheveld naar
portefeuille waarde, een soort interne transfer binnen de rekening.
o Nb: In het dagboek worden activa rekeningen opsplitst in een cash kolom en een
portefeuille waarde kolom die dezelfde naam heeft als de rekening, maar met Portf.
Extensie.
Vervolgens zien we per item de afschrijvingslijnen. Dit is puur een vermindering in het
portefeuille waarde gedeelte en komt neer op een (nog niet gerealiseerd) verlies, zoals
zichtbaar in zowel de Totaal kolom als 91. W&V ACTIVA kolom.
o Uitzondering is de positieve herwaardering van de Dell computer.
Beneden zien we de totalen per rekening: OG&T: 85000 EUR en RG=1300 EUR. Dit is het
resultaat van initiële aankopen (92.950 EUR) minus herwaarderingen (eigenlijk
afschrijvingen) van -6650 EUR.
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We kunnen ook een bepaald item uitlichten via de PI slicer:

Hierboven het financieel dagboek enkel voor de Dell computer.

Aankopen en eventuele verkopen van activa in het lopende boekjaar

Hoe registreren we nieuwe aankopen van activa?
Daarvoor doen we volgende acties:
-

-

Aanmaak van een nieuwe portfolio item met omschrijving (en eventuele interne referentie)
van het actief
Om in de volgende stap het item in de activa rekening te kunnen opnemen moet eerst het
aankoopbedrag op het cash gedeelte van de rekening geplaatst worden. We doen dit, zoals
eerder voor voorraadaankopen, via het DB In budget item. (In de hoofddatabase boeken we
dit als een uitgave)
Vervolgens nemen we via een aankoop operatie het item op in de activa rekening (cash
waarde gaat hierbij over naar portefeuille waarde)

Hoe registreren we verkopen van activa?
Daarvoor doen we volgende acties:
-

De verkoop van het item via een verkoop operatie. Hierbij gaat portefeuille waarde over naar
cash van de rekening
Via een DB Uit budget item transactie halen we het geld weg uit het cash gedeelte (Nb: we
boeken dit in de hoofddatabase als een ontvangst).

Overzicht van enkele acties:
1) We kopen opnieuw een drietal speeltafels aan, elk aan 400 EUR.
2) We verkopen 2 oude (volledig afgeschreven) speeltafels van 2010 aan 100 EUR/stuk.
3) Verder is er een defecte speeltafel van 2016 (nog niet helemaal afgeschreven!) die we uit het
actief nemen.
4) Overheveling kasbedrag naar de hoofddatabase.
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1) a) De nieuwe speeltafels definiëren we eerst als portfolio item met benaming, budget type,
portfolio item type (=1) en afschrijvingsprocent als voorheen:

 In het BUDGET/PORTFOLIO ITEMS scherm maken we voor elk van de 3 nieuwe speeltafels
eerst een portfolio item aan, met benaming analoog als voorheen, budget type (=A. VASTE
ACTIVA), Portfolio Item type=1 en jaarlijkse lineaire afschrijvingsprocent.
o Locatie en tickercode zijn vrij in te vullen velden.
1) b) We zorgen nu eerst dat het totaal bedrag van deze aangekochte tafels, 3x 400 EUR=1200 EUR,
beschikbaar komt in het cash gedeelte van de betreffende activa rekening, zijnde de rekening RG
(roerende goederen). We doen dit via een transactie met DB In als budget item (Nb: In de
hoofddatabase registreren we uiteraard de betalingsuitgave van deze aankoop, maar in de detail
database registreren wij de daarmee gepaarde toename in waarde van de RG activa rekening).

 In het TRANSACTIES scherm registreren we bovenstaande ‘ontvangst’ op de RG rekening,
met budget item DB In
Na registratie is het bedrag van 1200 EUR beschikbaar in het cash gedeelte van de RG rekening.
1) c) Via het portefeuille beheer scherm brengen we de 3 nieuwe speeltafels effectief in het actief
van de RG rekening via ‘Aankoop’ operaties.
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 In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm registreren we, voor de rekening RG, de aankoop van
respectievelijk de drie nieuwe speeltafels, voor een bedrag van 400 EUR. (-400 EUR in het
Kas bedrag plaatsen!)
Na ‘aankoop’ van ook de 2e en 3enieuwe speeltafel bekomen we volgende situatie:

De 1200 EUR kas waarde is overgeheveld naar portefeuille waarde. (van 1300 EUR naar 2500 EUR)
In het hoofdrooster zien we de 3 toegevoegde activa met hun aankoopwaarde van 400 EUR (en
actueel ook nog portefeuille waarde 400 EUR).
In het onderste rooster zien we de automatische gegenereerde transacties voor de aankopen + de
eerdere ‘ontvangst’ op de RG rekening.
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2) Wij verkopen nu twee oude speeltafels uit 2010, elk voor 100 EUR.

 In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm registreren we, voor de rekening RG, de VERKOOP
van een oude speeltafel (2010), voor een bedrag van 100 EUR. (+100 EUR in het Kas bedrag,
-100 EUR in Portf. Bedrag)
o Nb: het ‘kosten’ veld moet nl. 0 EUR zijn, anders wordt automatisch een
‘verkoopskost’ transactie gegenereerd.

Na ook de tweede speeltafel van 2010/2 verkocht te hebben krijgen we bovenstaand beeld.
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De twee speeltafels 2010/1 en 2010/2 zijn uit het actief verdwenen. Het kas saldo van de RG
rekening is van 0 EUR naar 200 EUR gegaan. Het Portefeuille saldo is gelijk gebleven, omdat deze
twee items al 100% afgeschreven waren en dus al met 0 EUR portefeuille waarde geboekt stonden.
Het uit actief nemen heeft in dit geval dus geen invloed op de portefeuille waarde.
Wel zien we in het onderste rooster dat voor beide verkopen 2 transacties gegenereerd werden.
Dit komt omdat het programma op elk ogenblik onderscheid maakt tussen ‘gerealiseerde’ en ‘nietgerealiseerde’ waarden.
Zolang een item in het actief is, worden waardeveranderingen (zowel vermeerderingen als
minderingen , zoals o.a. afschrijvingen) als ‘niet-gerealiseerd’ beschouwd.
Zodra echter het item uit het actief verdwijnt (door verkoop), worden waarden als gerealiseerd
beschouwd. Aangezien, over de hele levensloop van het item, na de uiteindelijke verkoop of uit
actief nemen van het item, het totaal van alle niet-gerealiseerde waarden moet nul zijn, werd hier
automatisch een tegenboekingstransactie gegenereerd.
3) Wij nemen nu een (nog niet helemaal afgeschreven) speeltafel 2016/1 uit het actief. Dit gebeurt
eveneens via een ‘VERKOOP’ operatie, maar aan 0 EUR (zowel KAS als Portfolio waarde)

 In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm registreren we, voor de rekening RG, de VERKOOP
van een speeltafel (2016/1), voor een bedrag van 0 EUR.
o In opmerking kunnen we extra informatie plaatsen

In de afbeelding hieronder zien we het dat speeltafel 2016/1 uit het actief van rekening RG is
verdwenen.
Het Kassaldo is hetzelfde gebleven (200 EUR) maar de portefeuillewaarde is verminderd met 132,96
EUR. De speeltafel was nl. nog niet 100% afgeschreven en had nog een restwaarde van 132,96 EUR.
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In het onderste rooster zien we ook hier 2 transacties: a) minus van het totaal van alle vorige
afschrijvingen =-(-242,04 EUR)=+242,04 EUR op ‘niet-gerealiseerd’ en b) minus het oorspronkelijk
aankoopbedrag, nl. -375 EUR op ‘gerealiseerd’. Er wordt dus nu een verlies geleden van 242,04 EUR375 EUR =-132,96 EUR, zijnde het nog niet-afgeschreven bedrag dat nu (gerealiseerd) ten laste wordt
genomen.
4) Overheveling kasbedrag naar de hoofddatabase
Door de verkoop van de 2 speeltafels vertoont het kassaldo 200 EUR waarde. In principe houden we
in de detaildatabase dit saldo altijd op nul. Daarom doen we nu de omgekeerde actie als toen we
aankopen registreerden: geld weghalen uit het kassaldo van de activa rekening.
In de hoofddatabase wordt de verkoop van de speeltafels uiteraard geregistreerd als een inkomst. In
de detaildatabase correspondeert deze verkoop met een vermindering van de waarde van de activa.

 In het TRANSACTIES scherm registreren we een uitgave van -200 EUR op RG rekening met
budget item DB UIT.
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Registratie afschrijvingen.

Afschrijvingen kunnen wij op elk ogenblik registreren. Uiteraard is het aangewezen om dit te doen op
de einddatum van het boekjaar, in dit geval dus 31/10/2019.
Nb: we kunnen ook op de laatste dag van iedere maand deze afschrijving uitvoeren. (Het programma
zal dan 1/12e van het jaarlijks afschrijvingsprocent afschrijven). In dat geval is het ook aangewezen
om de corresponderende waarde wijzigingen ook maandelijks in de hoofddatabase te registreren.
Ik ga er nu van uit dat er geen verdere aankopen of verkopen meer gebeuren in het lopende boekjaar
en doe nu de afschrijvingen op die einddatum, dus 31/10/2019.
Normaliter moeten afschrijvingen voor elke activa rekening uitgevoerd worden, maar daar de
rekening OG&T enkel het item Clubhuis bevat met 0% als afschrijvingsprocent levert dat toch geen
effectieve afschrijvingen op.
We doen het hier nu voor de rekening RG







Maak eventueel eerst een DB Backup kopie aan zodat men gemakkelijk kan terugkeren
In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm kiezen we eerst de activa rekening (RG in dit geval)
Kies de operatie 06. AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN Portf. Detail Item
STEL DE JUISTE DATUM IN (datum waarop de afschrijvingen moeten berekend worden).
Druk op Uitvoeren.
o Het programma zal nu voor alle items in de rekening afschrijvingen genereren
volgens het lineaire afschrijvingsprocent dat men heeft ingegeven.
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Hieronder zien we het resultaat:

De waarde van de individuele items is nu verder verminderd met het jaarlijks afschrijvingsprocent.
Ook het totaal Portf. Saldo weerspiegelt deze vermindering. In het onderste rooster zien we de
gegenereerde transacties (1 lijn per item).
We vragen nu voor HAv1_ABCDetail2.sdf een dagboek aan (Ontvangsten én Uitgaven, met
manuele selectie van enkel gedeelte vanaf de 2017(11)/2018 Total lijn). (Startmaand=11)

Bespreking van dit resultaat:
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De 2017(11)/2018 Total lijn geeft de situatie weer op afsluitingsdatum vorig boekjaar, (31/10/2018):
de rekening OG&T had een waarde van 85000 EUR (clubhuis), de RG (roerende goederen) hadden
een waarde van 1300 EUR.
Op 13/12/2018 hebben we eerst via een DB In transactie het aankoopbedrag voor de 3 nieuwe
speeltafels beschikbaar gesteld in de RG rekening. Dit bedrag werd dan gebruikt om via Aankoop
operaties in het Portefeuille Beheer scherm de individuele speeltafels in het actief op te nemen. (geld
stroomt van RG naar RG_Portf, zijnde het portefeuille gedeelte van de RG rekening)
Op 14/12/2018 hebben we 2 oude speeltafels verkocht voor elk 100 EUR. Met elke verkoop
corresponderen hier 2 transacties opdat het programma zowel het totaal niet-gerealiseerd als totaal
gerealiseerd zou kunnen berekenen. Daar in dit (eenvoudige) geval het item verkocht is, moet het
totaal niet-gerealiseerd uiteindelijk nul zijn. Bv. Nr. 037 = minus totaal van alle afschrijvingen (De
tafel heeft oorspronkelijk 300 EUR gekost en was al volledig afgeschreven. Dus –(-300EUR)=300 EUR).
In Nr.038 wordt het portefeuille gedeelte verminderd met 300 EUR en in het cash gedeelte wordt de
ontvangen 100 EUR geplaatst.
Op 15/12/2018 zien we opnieuw 2 transacties betreffende het uit dienst nemen van een speeltafel
van 2016. Dat gebeurde eveneens via een ‘Verkoop’ operatie, maar nu aan 0 EUR. (Nb: Deze
speeltafel was aangekocht aan 375 EUR in 2016 en was nog maar voor 242,04 EUR afgeschreven). Nr.
041 geeft de omkering aan van het totaal van alle afschrijvingen op dat ogenblik –(-242,04 EUR)
=242,04 EUR. Nr. 042 haalt het aankoopbedrag van 325 EUR uit het portefeuille gedeelte en plaatst 0
EUR ontvangen op het cash gedeelte van de RG rekening.
Op 17/12/2018 wordt het bedrag van 200 EUR uit de RG cash gedeelte gehaald via een DB Uit
transactie.
We zien dan de totalen gedurende de 2e periode van het boekjaar (nl. 1/12/2018 tot en met
31/12/2018), aangeduid via ‘(P02)-Dec18 Total’. Het portefeuille gedeelte van de RG rekening is met
1067,40 EUR toegenomen. Dit is het resultaat van 1200 EUR inkomend, -200 EUR uitgaand geld én
67,04 EUR winst. (nl. 2x100 EUR voor de verkoop van 2 afgeschreven speeltafels minus het verlies
van 132,96 EUR dat we geleden hebben wegens het voortijdig uit dienst nemen van een nog niet
helemaal afgeschreven speeltafel (242,04-375=-132,96)
Op datum van 31/10/2019 (dus op het einde van de 12e periode van het boekjaar dat begon op
1/11/2018 en eindigt op 31/10/2019, afgekort 2018(11)2019, hebben we een
afschrijvingsberekening uitgevoerd op de items in de rekening RG. Voor elk item waarvoor een nietnul afschrijving resulteerde werd een transactie gegenereerd. Bv. Nr. 046 geeft de afschrijving aan
over het boekjaar voor het item Meubilair Cafetaria, dat op 15/2/2010 voor 2000 EUR werd
aangekocht en op 10 jaar wordt afgeschreven (10% elk jaar). Normaal verwachten we hier een
afschrijving van exact 10%*2000=200 EUR. Het lichtjes afwijkend bedrag komt omdat het programma
afschrijvingen per dag berekent en voor een jaar gemiddeld 365,25 dagen neemt. Als we
(365/365,25)*10%*2000 berekenen bekomen we als afschrijvingsbedrag 199,87 EUR.
In deze 12e periode van het boekjaar (P12)-Okt19 wordt het portefeuille gedeelte van de RG rekening
omwille van afschrijvingen verminderd met 1141,74 EUR
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Dan zien we een lijn met de wijzigingen gedurende het lopende boekjaar 2018(11)2019: het
portefeuille gedeelte van de RG rekening is netto met 74,70 EUR verminderd.
Ten slotte geeft een TOTAAL lijn aan wat het saldo is van de OG&T en RG activa rekeningen.
Nb: deze bedragen zijn uiteraard ook zichtbaar in het Hot-Accounts programma zelf, a) het
rekeningen scherm en b) het budget overzicht scherm.

Hierboven het saldo van de rekeningen

Hierboven het overzicht voor de periode 1/11/2018 – 31/10/2019 per budget type. Nb: budget types
komen overeen met de kolommen rechts in het financieel dagboek.
Ten slotte is het uiteraard mogelijk om per activa rekening een overzicht te bekomen van de
artikelen met hun waardering, zoals aankoopbedrag en restwaarde (portefeuillewaarde).
Daartoe kiezen we in het Portefeuille Beheer scherm de optie ‘Print Grid’ in de hoofdgrid en duiden
de kolommen aan die ons interesseren.
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Nb: vooraleer de print optie te kiezen kan men eventueel het overzicht nog sorteren volgens een
bepaald criterium (bv. Plaats code) door bovenaan op de titel te klikken met de muis. Op die manier
heb ik hieronder IT materiaal, Meubilair en Spelmateriaal achter elkaar geplaatst.)

Overdracht informatie naar de hoofddatabase.
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Als geheugensteuntje toon ik hierboven het overzicht van het globale dagboek voor de
HAv1_ABCDetail2.sdf database. De opzet van deze detail database is om de cijfers te leveren voor de
activa rekeningen in de eigenlijke hoofddatabase HAv1_ABC.sdf.
Wij gaan nu in de hoofddatabase HAv1_ABC2018.sdf de corresponderende bewegingen uitvoeren.
Eerst registreren we op 31/10/2018 (afsluiting vorig boekjaar) de initiële waarden van de OG&T en
RG rekeningen via het budget item OPENINGSBALANS:

 In het TRANSACTIES scherm van HAv1_ABC2018 registreren we op 31/10/2018 de waarde
van de OG&T rekening (85000 EUR).

 In het TRANSACTIES scherm van HAv1_ABC2018 registreren we op 31/10/2018 de waarde
van de RG rekening (1300 EUR).
Op 13/12/2018 hebben wij een aankoop gedaan van 3 speeltafels, in totaal voor 3x400 EUR=1200
EUR. Nb: De eerste 2 speeltafels werden betaald via de bankrekening (800 EUR).
 In het TRANSACTIES scherm van HAv1_ABC2018 registreren we op 13/12/2018 de aankoop
(AANKOPEN ACTIVA) van 2 speeltafels, 800 EUR, via de bankrekening.
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De derde speeltafel werd betaald uit de kas (400 EUR):

 In het TRANSACTIES scherm van HAv1_ABC2018 registreren we op 13/12/2018 de aankoop
(AANKOPEN ACTIVA) van 1 speeltafel, 400 EUR, betaald via de kas.
Op 14/12/2018 hebben we 2 oude speeltafels verkocht voor elk 100 EUR. Geld werd in cash
ontvangen.

 In het TRANSACTIES scherm van HAv1_ABC2018 registreren we op 14/12/2018 de verkoop
(VERKOPEN ACTIVA) van 1 speeltafel aan 100 EUR, ontvangen in baar geld (kas).
 Idem voor de verkoop van de 2e speeltafel (zie hieronder)
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Op het einde van december passen we ook de waardering aan van de rekening RG. Daartoe kijken
we eerst in het dagboek voor HAv1_ABCDetail2.sdf., nl. de (P02)-Dec18 Total lijn.
We zien daar dat RG + RG_Portf. gedurende de maand december 2018 is toegenomen met 1.067,04
EUR. (= 1200 EUR nieuwe speeltafels (DB In) +200 EUR verkoop oude (volledig afgeschreven)
speeltafels -200 EUR (DB Uit) -132,96 EUR (de waardevermindering van een uit dienst genomen maar
nog niet volledig afgeschreven speeltafel).

 In het TRANSACTIES scherm van HAv1_ABC2018 registreren we op 31/12/2018 de netto
waarde toename van de RG rekening (gebaseerd op de informatie volgens het financieel
dagboek v/d ABCDetail2 database)
Ten slotte registreren we voor de maand oktober 2019 de netto waardevermindering (wegens de op
die datum uitgevoerde afschrijvingen).

 In het TRANSACTIES scherm van HAv1_ABC2018 registreren we op 31/12/2018 de netto
waarde vermindering van de RG rekening (gebaseerd op de informatie volgens het
financieel dagboek v/d ABCDetail2 database)
Daar er voor de rekening OG&T niets gebeurd is gedurende het boekjaar 2018(11)/2019 moeten wij
voor die rekening, (behalve de eerdere initialisatie) niets doen.
We vragen nu voor HAv1_ABC2018.sdf het financieel dagboek aan (Startmaand werkingsjaar=11);
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We zien nu dat naast de bank, kas, Kantine rekeningen ook de rekeningen OG&T en RG zijn
opgenomen.
In reële omstandigheden gaan hier natuurlijk veel meer bewegingen verschijnen. De bedoeling was
echter om te tonen hoe, met behulp van voorraad en activa detail databases, gegevens in detail
kunnen opgevolgd worden, om deze informatie vervolgens te gebruiken in de hoofddatabase.
Nb: normaliter volgen de transactienummers elkaar mooi op (=volgorde van input). In bovenstaand
dagboek is er een afwijking omdat we eerst ‘Voorraden’ behandeld en geregistreerde hebben en pas
daarna de bewegingen betreffende de activa. Zo had de initialisatie van de OG&T en RG rekeningen
natuurlijk tegelijkertijd met de 3 andere rekeningen moeten uitgevoerd worden.

Pagina: 80 van 94

Hot-Accounts Handleiding

BIJLAGE: Aanpassingen Hot-Accounts database, setup voor
verenigingen.
In de volgende 6 bladzijden wordt een summier overzicht gegeven van de wijzigingen die aan de
standaard setup werden uitgevoerd om te komen tot een Hot-Accounts database die meer geschikt
is voor clubs.
We maken eerst een nieuwe Hot-Accounts database aan (bv. HAv1_Club.sdf) en vervangen
vervolgens de automatisch gegenereerde standaard rekeningtypes , budgettypes en budget items.

Hierboven een overzicht van de standaard gegenereerde rekeningtypes. (Zie Rekeningtypes scherm)
 We passen deze rekeningtypes structuur aan naar volgende lijst:

Aan de hand van deze structuur zullen we de eerder vermelde de Staat van het vermogen kunnen
afleiden.
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Nb: voor het onderste gedeelte van deze staat, nl. Rechten, zijn geen specifieke rekeningtypes
voorzien. Wel werd ‘1.0 IMMATERIËLE GOEDEREN’ toegevoegd, om zo ook bv. ‘(Spelers)rechten’ te
kunnen weergeven. Ook wordt verondersteld dat alle goederen ‘in volle eigendom’ zijn.
We herbekijken vervolgens de standaard budgettypes structuur (Budget Type scherm)

 We passen deze budgettypes structuur aan naar volgende lijst:

’02 INKOMSTEN’ werd opgesplitst in Lidgelden, Giften, Subsidies en Andere Ontvangsten en ’03
UITGAVEN’ in Handelsgoederen en Diensten, Lonen, Diverse goederen en diensten en Andere
Uitgaven, zodat tegemoet wordt gekomen aan de gewenste structuur van het financiële dagboek. De
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kolomtitels in het dagboek corresponderen namelijk met de budgettypes in de database. Via het
prefix nummer kan de volgorde van de kolommen in het financieel dagboek bepalen.
Naast de vermelde opsplitsing van Inkomsten en Uitgaven behouden we ook de budgettypes
Initialisaties en Transfers. Initialisaties gebruiken we om de openingsbalans van rekeningen in te
stellen. Via Transfers geven we bewegingen tussen eigen rekeningen aan. DB in en DB Uit zijn ook
een soort transfer en enkel te gebruiken in detaildatabases.
In het ‘genormaliseerd’ inkomsten/uitgaven dagboek komen de kolommen Initialisaties en Transfers
weliswaar niet voor maar enkel door deze kolommen ook in het dagboek op te nemen kan men
rekeningen sluitend controleren.
De 4 extra ‘activa’ budgettypes (91=>94), zijn bedoeld om in enkel in detaildatabases gebruikt te
worden.
We vervangen vervolgens de standaard budget items in het Budget/Portfolio Items scherm.

Hieronder een overzicht van de standaard budget items met hun respectievelijk budgettype:
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 We vervangen deze budget items (met budgettype) zoals in volgende lijst:
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Nb: We gebruiken voor het gewone financieel dagboek enkel budget items met een budgettype tot en met ‘9.
INITIAL.’ De overige budget items, (alsook DB In en DB Uit) gebruiken we in een database waarin we activa,
beleggingen of voorraden apart in detail willen opvolgen.

Naast budget items definiëren we ook nog een aantal rekeningen. Dat doen we in het
‘Aanmaak Rekeningen Assistent’ scherm.
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De meeste clubs bezitten een bankrekening en één of meerdere kassa’s.
Daar we het gekende voorbeeld volgen van VC De Sjotters (zie handleiding “HET NIEUW
BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN”), definiëren we ook een aantal extra
rekeningen zoals een termijnrekening, een lening plus een aantal speciale rekeningen zoals
Kantines, Machines, Onroerende goederen en terreinen, en Rechten. (zie lijst hieronder)

Hier bv. de aanmaak van de rekening ‘0.Bank’
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Als startdatum van de rekening nemen we de laatste dag van het vorige jaar, zodat straks op die
datum het rekeningsaldo kan ingegeven worden. De prefix in de naam dient ook hier om de volgorde
van de kolommen in het financiële dagboek (linkerkant) te kunnen sturen.
Nb: De bankrekening kan natuurlijk ook als IBAN rekening ingegeven worden.
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BIJLAGE: Voorbeeld VC De Sjotters (HAv1_Club2018.sdf)
De Hot-Accounts database HAv1_Club2018.sdf in eerdere download werd verkregen via het
uitvoeren van volgende acties:
a) eerst werd een kopie gemaakt van HAv1_Club.sdf (deze bevat geen transacties)
b) de naam van deze kopie werd gewijzigd naar HAv1_Club2018.sdf
c) de saldi van de rekeningen werden ingegeven op datum van de laatste dag van vorig
boekjaar.
d) de bewegingen zoals beschreven in HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE
VERENIGINGEN betreffende VC De Sjotters werden vervolgens uitgevoerd. (Nb: voor de
gemakkelijkheid heb ik het jaar 2004 veranderd naar 2018.)
We overlopen hier punten c) en d) met eerst dus het instellen van de saldi van de rekeningen. Voor
een normaal dagboek volstaan de rekeningen met baar geld (bank, kassa’s, termijnrekeningen), maar
voor de opvolging is het beter alle rekeningen in te stellen.

Hierboven de input voor de waardering van de rekening ‘OG&T ‘ (gebouwen en terreinen) op die
datum, met OPENINGSBALANS als budget item.
Hieronder een overzicht van de rekeningen met hun saldo na input van alle openingstransacties.
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Vooraleer te vervolgen met de input van de bewegingen, eerst een belangrijke opmerking
betreffende het gebruik van referenties.
Opmerking i.v.m. referenties betreffende ontvangsten en uitgaven.
De verantwoording van uitgaven en inkomsten is een belangrijk aspect in de club financiën.
We volgen in dit voorbeeld de referenties zoals in de VC De Sjotters handleiding, nl. een aparte
nummering voor bankbewegingen, een aparte nummering voor termijnrekening bewegingen en per
kas een aparte nummering voor kasbewegingen.
Voor banken worden de bewegingen gelinkt met het nummer van het bankuittreksel. Daar een
bankuittreksel vaak meerdere bewegingen bevat is dit niet eenduidig. Het nummer van het
bankuittreksel kan men ingegeven in het referentie veld, met bv. een #B prefix, bv. #B10
(=bankuittreksel nummer 10). Men kan in het referentieveld eventueel nog aanvullende informatie
plaatsen.
De termijnrekening is een speciaal geval van bankrekening. We gebruiken #T als prefix om te
refereren naar een termijnrekening bankuittreksel.
Voor elk van de twee kassa’s wordt een aparte doorlopende nummering gebruikt (ontvangsten én
uitgaven), met #K1, en #K2, als prefix. Dus bv. #K2,1 verwijst naar de 1e referentie voor Kas2.
Als men bv. een aankoopfactuur betaalt via een bankoverschrijving, dan bewijst het uittreksel enkel
dat een betaling uitgevoerd werd maar niet dat de uitgave verantwoord is. Het is aangewezen om
het nummer en datum van de leveranciersfactuur ook te vermelden, evenals de naam van de
leverancier zelf. Met dergelijke werkwijze volstaat het om een klassement van aankoopfacturen
volgens factuurdatum bij te houden, eventueel met ‘goed voor betaling’ handtekening van een of
meerdere bestuursleden. Nb: het referentieveld biedt uiteraard niet voldoende plaats om een naam in te vullen. Men
kan daarvoor het ‘tegenpartij’ veld gebruiken

Elke club moet natuurlijk zelf bepalen welke referenties het gebruikt. Het nummer van het
bankuittreksel vermelden biedt m.i. zeer weinig meerwaarde. Als men de bankuittreksels in
numerieke volgorde klasseert kan men nl. lijn per lijn de bewegingen controleren met deze in het
dagboek ( optie: Inkomsten én Uitgaven).
Bovendien, als men bv. een aantal spelers een spelersvergoeding betaalt, dan zal men eerder iets
vermelden in de aard van ‘Afr.2018/xxx Spelersverg. 2017/12’ waarbij xxx het nummer is van een
document in een intern klassement van goedgekeurde betalingen of afrekeningen in 2018.
Wil men toch het nummer van het bankuittreksel in de referentie vermelden zal men één van
volgende zaken moeten doen:
-

hetzij de transacties manueel intypen, met referentie= het bankuittreksel nummer.
hetzij de transacties importeren, mits
o daarna manueel toevoegen v/h bankuittreksel nummer na import
o ofwel ( enkel mogelijk als het bankbestand ook een kolom bevat met het nummer
van het rekeninguittreksel!), een conversie aanmaken in Excel (zie handleiding deel
2 met een downloadbaar voorbeeld) met een concatenatie van ‘nummer
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rekeninguittreksel’ met de normale betalingsreferentie. Nb: als het resultaat langer is
dan 35 posities worden bij import enkel de eerste 34 posities + een *teken
weerhouden! (de * geeft aan dat de oorspronkelijke referentie ingekort werd)
We voeren nu per dag de overige bewegingen in.
2/1/2018:
-

Afrekening intresten op de termijnrekening. (477,05 EUR, INTRESTEN (ontvangen), #T1)
o Nb: Referentie #T1, zijnde het bankafschrift nr.1 van de termijnrekening.
Betaling spelers via de bankrekening (-3500 EUR, SPELERSVERGOEDINGEN, #B1 Afrekening
2017/12)
o Dit is eigenlijk een simplistische manier van voorstellen: in werkelijkheid worden
tientallen betalingen aan spelers uitgevoerd. Vandaar dat het toch interessant is om
via import betalingstransacties te kunnen invoeren.

5/1/2018:
-

1650 EUR ontvangen aan inkomgelden via Kas1. (Kas1, 1650 EUR, INKOMGELDEN, #K1,1)
1255 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, eveneens Kas1 (Kas1, 1255 EUR,
INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K1,2 Dranken en versnaperingen)
Betaling leverancier Kerstjens, 136 EUR uit Kas1. (Kas1, -136 EUR, AANKOPEN BAR/KANTINE,
#K1,3 Factuur 2017/1025 KERSTJENS)
300 EUR wordt uit Kas1 gehaald (om te storten naar de bankrekening). (KAS1, -300 EUR,
TRANSFER tussen eigen rekeningen., #K1,4 storting naar zichtrekening)

7/1/2018:
-

-

Betaling 1000 EUR huur terreinen (Bank, -1000 EUR, HUUR TERREINEN, #B2 Betaling huur
terrein)
Eerdere storting 300 EUR ontvangen op bankrekening. (Bank, +300 EUR, TRANSFER tussen
eigen rekeningen, #B2 Storting Kas 1). Nb: deze beweging staat op hetzelfde
bankrekeninguittreksel als vorige beweging, dus beide met eenzelfde #B referentie)
130 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 130 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,1 Dranken en versnaperingen)

9/1/2018:
-

95 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 95 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,2 Dranken en versnaperingen)

10/1/2018:
-

Afbetaling lening, gedeelte kapitaal 1000 EUR (Bank, -1000 EUR, AFLOSSING LENING,
gedeelte KAPITAAL, #B3 Betaling lening annuïteit (1))
Afbetaling lening, gedeelte intresten 100 EUR (Bank, -100 EUR, AFLOSSING LENING, gedeelte
INTRESTEN, #B3 Betaling lening annuïteit (2))
o Nb: De bankbetaling van 1100 EUR wordt hier opgesplitst in een gedeelte kapitaal en
een gedeelte intresten. De betaling van het gedeelte intresten is een kost terwijl het
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-

gedeelte kapitaal eigenlijk een Transfer is. De andere kant van deze transfer is
namelijk de Lening rekening die door deze betaling minder negatief wordt.
Vermindering van de schuld op de Lening rekening met het bedrag van het afgeloste
kapitaal. (Lening, +1000 EUR, AFLOSSING LENING, gedeelte KAPITAAL, #L1 Betaling lening
annuïteit (#B3))

13/1/2018:
-

Betaling aankoop speler (Bank, -2500 EUR, AANKOOP SPELERS(rechten), #B4 Betaling
aankoop speler)
Herwaardering spelersrechten omwille van deze aankoop: (Rechten, +2500 EUR,
HERWAARDERING (+) SPELERSRECHTEN, #R1 aankoop speler (#B4))
Betaling aankoop dranken, 165 EUR via de zichtrekening (Bank, -165 EUR, AANKOPEN
BAR/KANTINE, #B4 Betaling aankoop dranken)

14/01/2018:
-

115 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 115 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,3 Dranken en versnaperingen)

15/01/2018:
-

-

Sponsor De Backer stort 1000 EUR op de zichtrekening. Nb: sponsoring valt normaliter in de
kolom ‘andere inkomsten’, maar in het ontvangsten overzicht wordt deze ontvangst onder
‘Bijdragen’ getoond, een fout dus. Maar ik zal hier dezelfde fout maken, en dit bedrag als
‘Lidgeld’ beschouwen. (Bank, +1000, LIDGELDEN, #B5 De Backer)
Transfer van 1000 EUR van de zichtrekening naar de termijnrekening
o (Bank, -1000 EUR, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #B5 transfer naar
termijnrekening)
o (Termijnrekening, +1000, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #T2 Transfer van
bankrekening)

16/01/2018:
-

120 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 120 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,4 Dranken en versnaperingen)
450 EUR wordt uit Kas 2 gehaald om op de bankrekening te worden gestort (Kas2, -450 EUR,
TRANSFER tussen eigen rekeningen., #K2,5 Storting op de bank)

19/01/2018:
-

1785 EUR ontvangen aan inkomgelden via Kas1. (Kas1, 1785 EUR, INKOMGELDEN, #K1,5)
1405 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas1 (Kas1, 1405 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K1,6 Dranken en versnaperingen)
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Als we de transactie trachten in te voeren krijgen we een foutboodschap. Bij definitie van de
kasrekeningen hebben we nl. gezegd dat deze een maximum limiet van 5000 EUR mogen bezitten.
Actueel staat het saldo op 4311 EUR. Als we 1405 EUR zouden toevoegen overschrijden we de
ingestelde limiet. We kunnen de ingestelde limiet bv. eerst wijzigen naar bv. 7500 EUR en dan de
transactie opnieuw uitvoeren.
Nb: deze aanpassing van het maximum bedrag gebeurt op bankrekening (en niet op rekening)
niveau:

Na deze wijziging kunnen we de eerdere transactie wél invoeren. Beter is natuurlijk niet zoveel baar
geld in kas te houden.
-

Leverancier Peeters wordt 50 EUR betaald uit Kas 1 voor levering van onderhoudsproducten.
(Kas1, -50 EUR, ONDERHOUDSPRODUCTEN, #K1,7 leverancier Peeters)
Het kantinepersoneel wordt vergoed uit Kas 1 (-500 EUR) voor prestaties in december. (Kas1,
-500 EUR, VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN, #K1,8 Kantinepersoneel Dec. 2017)

Pagina: 92 van 94

Hot-Accounts Handleiding

20/1/2018:
-

-

Betaling (250 EUR) leverancier Janssens voor de installatie van een nieuwe boiler + opname
van dit investeringsgoed in de rekening ‘Machines’
o (Bank, -250 EUR, AANKOPEN ACTIVA, #B6 Janssens, instal. nieuwe BOILER)
o (Machines, 250 EUR, HERWAARDERING (+) ACTIVA, #M1 Aankoop boiler (#B6))
De eerdere transfer van 450 EUR uit Kas2 is op de zichtrekening gearriveerd. (Bank, 450 EUR,
TRANSFER tussen eigen rekeningen., #B6 Storting vanuit Kas2)

21/1/2018:
-

105 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 105 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,6 Dranken en versnaperingen)

23/1/2018:
-

-

Sponsor Beenhouwer stort 500 EUR op de zichtrekening. Nb: sponsoring valt normaliter in de
kolom ‘andere inkomsten’, maar in het ontvangsten overzicht wordt deze ontvangst onder
‘Bijdragen’ getoond, een fout dus. Ik zal hier dezelfde fout maken, en dit bedrag als ‘Lidgeld’
beschouwen. (Bank, +500, LIDGELDEN, #B7, BEENHOUWER N.V.)
o Nb: In plaats van ‘BEENHOUWER N.V. in de referentie te plaatsen werd eerst een
tegenpartij record aangemaakt en daarnaar gerefereerd in de transactie. Nb: Bij
import van een bankbestand worden tegenpartij records automatisch door het
programma aangemaakt)
70 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 70 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,7 Dranken en versnaperingen)
Schenking van 500 EUR op de termijnrekening van een privé sponsor. (Termijnrekening, +500
EUR, GIFTEN, #T3 Schenking)
Betaling -160 EUR via Bank van telefoonfactuur Belgacom. (Bank, -160 EUR,
TELEFOON/INTERNET, #B7 Telefoonfactuur Belgacom) Nb: ook hier beter Belgacom als
tegenpartij record definiëren en in de referentie factuur nummer en datum vermelden)

27/1/2018:
-

-

Betaling saldo -2500 EUR grasmaaier. (Bank, -2500, AANKOPEN ACTIVA, #B8 Betaling saldo
grasmaaier)
o Nb: daar deze grasmaaier al vorig jaar werd aangekocht (de helft v/h bedrag betaald
door een sponsor) zit de waarde ervan al in de rekening Machines op 31/12/2017 en
moeten we nu dus geen waardevermeerdering meer boeken op de Machines
rekening)
Schenking van 125 EUR op de bankrekening door een supporter (Bank, +125, GIFTEN, #B8
Schenking supporter)

28/1/2018:
-

125 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 125 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,8 Dranken en versnaperingen)
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30/1/2018:
-

110 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 110 EUR, INKOMSTEN
BAR/KANTINE, #K2,9 Dranken en versnaperingen)
400 EUR wordt uit Kas2 gehaald om naar de zichtrekening gestort te worden. (Kas2, -400,
TRANSFER tussen eigen rekeningen., #K2,10 storting op zichtrekening)
Betaling spelers op huurbasis (Bank, -200 EUR, HUUR SPELERS, #B9 Betaling spelers op
huurbasis)
Betaling factuur onderhoudsproducten (Bank, -23 EUR, ONDERHOUDSPRODUCTEN, #B9
Betaling factuur)
Dummy beweging van 0 EUR op bv. de bankrekening om de ‘Subsidie’ kolom te genereren
in het dagboek. (Bank, 0,001 EUR, SUBSIDIE GEMEENTE, Dummy beweging (SUBSIDIE kolom))

o

o

o

o

Er is in de maand januari geen enkele beweging voor de kolom ‘Subsidie’. Door een
dummy beweging aan te maken van 0 EUR op bv. de bankrekening voor een budget
item met budgettype=’Subsidie’ verschijnt deze kolom wél in het dagboek.
Nb: Bij input van deze beweging controleert het programma of het bedrag verschilt
van 0. Om dat te omzeilen typen we een bedrag van 0,001 EUR in. Dit wordt in de
database toch weggeschreven als ‘0,00’ EUR.
Nb: we hadden deze beweging ook kunnen invoeren op bv 31/12/2017, samen met
de normale initialisatie bewegingen, zodat deze dummy beweging niet zichtbaar is
gedurende het werkingsjaar zelf.
In welke dagboek (Ontvangsten of Uitgaven) worden 0-bedragen geboekt?
 Standaard verschijnt een 0-bedrag op het ontvangsten dagboek, TENZIJ het
om een transactie gaat met een budget item met budgettype dat begint met
het cijfer 4 tot en met 7. In dat geval komt de beweging op het Uitgaven
dagboek.
 Voorbeeld: stel dat er nog geen bewegingen zijn voor de kolom 5.LONEN,
dan kunnen wij deze kolom toch laten verschijnen via een dummy transactie
bv. (Bank, 0,001 EUR, SPELERSVERGOEDINGEN, Dummy beweging kolom
LONEN). Daar het budget item SPELERSVERGOEDINGEN tot het budgettype
‘5. LONEN’ behoort en het 1e karakter ervan in de range (4,7) ligt wordt deze
0 EUR beweging getoond op het Uitgaven dagboek. (Nb: deze instelling kan
men eventueel nog zelf wijzigen in het dagboek).
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