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Financiële zaken  
  
Financieel overzicht 2020 voor de accountant 
In januari is aan alle afdelingspenningmeesters dit in te vullen overzicht toegestuurd. Het 
is ook opgenomen op het Voor Leden-deel op de website (Voor Leden > Documenten te 
downloaden. We hebben gevraagd om dit ingevulde overzicht vóór 1 mei 2021 retour te 
sturen. Een aantal afdelingen heeft dit nog niet gedaan. We vragen je nogmaals dit zo 
spoedig mogelijk op te sturen per mail naar jessica@vrouwenvannu.nl  
 
Contributie 2022 
De contributie voor 2022 en de verdeling daarvan is vastgesteld in de ledenraad van 17 
november 2020. De contributie 2022 is € 55,50 met de volgende verdeling: 
afdelingskas € 28,85; provinciale kas € 8,-; landelijke kas € 18,65. 
 
Centrale contributie inning 2022 
In 2022 zal naast de provincies Flevoland, Zeeland, Groningen, Overijssel, Gelderland, 
Drenthe en Noord-Holland ook de provincie Zuid-Holland mee gaan doen met de centrale 
contributie inning.  
 
Belangrijk: Voor een goede verwerking van de betaling moet het factuurnummer 
bij de omschrijving vermeld worden. Dit factuurnummer wordt op de factuur 
vermeld en is voor elk lid uniek. 
 
Contributie inning nieuwe leden door afdeling zelf! (ook bij centrale contributie 
inning) 
Leden die ná 1 november lid worden van een afdeling, zijn nieuwe leden en krijgen van 
de afdeling zelf een factuur. De afdeling betaalt hiervoor geen afdracht aan het landelijk 
bureau en de provincie en behoudt het eerste jaar dus het volledige contributiebedrag 
zelf. 
 
Automatische incasso 
Veel leden vermelden geen of een fout factuurnummer als omschrijving bij de betaling. 
Daardoor moeten deze betalingen handmatig gekoppeld worden aan het juiste lid of 
worden ze door het systeem automatisch foutief gekoppeld. Een oplossing hiervoor is om 
met automatische incasso te betalen; daardoor wordt de betaling altijd aan het juiste lid 
gekoppeld. We vragen dan ook aan de afdelingen om dit onder hun leden te promoten. 
Een formulier om een machtiging voor een automatische incasso af te geven, is te vinden 
op het ‘voor leden’ deel van de website bij Documenten. Hoe je deze machtiging als 
afdeling verwerkt in de portal is terug te vinden in de portal-handleiding voor afdelingen. 
 
eHerkenning 
Veel overheidsdiensten werken met een eHerkenningsmiddel om een subsidie aan te 
kunnen vragen. eHerkenning is een soort zakelijk DigiD dat ervoor zorgt dat je veilig en 
betrouwbaar kunt inloggen bij (overheids-)organisaties. Aangezien alle afdelingen 
(behalve de provincie Fryslân) van Vrouwen van Nu onder één Kamer van Koophandel 
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nummer vallen, kunnen de afdelingen niet zelfstandig een eHerkenningsmiddel 
aanvragen. Het landelijk bureau van Vrouwen van Nu beschikt inmiddels over een 
beheermachtiging bij Reconi. Met een beheermachtiging kunnen wij machtigingen 
aanvragen, verlengen en intrekken voor afdelingen. Wanneer je een eHerkenningsmiddel 
nodig hebt, kun je contact opnemen met het landelijk bureau. 
 
 
Rabobank 

Aangezien de werkwijze van de Rabobank aanzienlijk is veranderd, kost het verwerken 
van een volmacht minimaal 8 weken. Houd hier rekening mee bij een wisseling van 
penningmeester.  

Los hiervan staat het doorgeven van een nieuw bestuurslid van de afdeling. Deze 
wijzigingen in het bestuur kun je doormailen naar ledenadministratie@vrouwenvannu.nl, 
zodat de wijziging doorgevoerd wordt in de ledenadministratie van de afdeling.  

 
UBO formulieren  
Een aantal afdelingen heeft van de Rabobank een formulier betreffende Uiteindelijk 
Belanghebbende (UBO) ontvangen. Deze formulieren zijn recent door de Rabobank 
ingesteld om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft). Alleen het landelijk bestuur is uiteindelijk belanghebbende van de 
rechtspersoon Vrouwen van Nu aangezien zij ingeschreven staan bij de Kamer van 
Koophandel. Op het landelijk bureau hebben we dit formulier ingevuld en ondertekend 
door het landelijk bestuur teruggestuurd. Afdelingen hoeven dit formulier dus NIET in te 
vullen. Mocht je een verzoek hierover ontvangen van de Rabobank, dan kun je dat 
doorsturen naar het landelijk bureau. 
 
Inzage financiële jaaroverzichten 
Vanaf 2020 kunnen de financiële jaaroverzichten gedownload worden via online 
bankieren. Hierbij kun je dan ook de financiële jaaroverzichten zien van de afdelingen die 
bij dezelfde lokale Rabobank bankieren. Dit komt omdat alle Vrouwen van Nu afdelingen 
door de bank als één klant worden gezien aangezien wij allemaal onder hetzelfde Kamer 
van Koophandel nummer vallen. Op de financiële jaaroverzichten zijn alleen de begin- en 
eindstand van de bank te zien. 
 
Incassocontract vervalt na 18 maanden niet gebruikt 
Let op: wanneer een incassocontract langer dan 18 maanden niet gebruikt wordt, vervalt 
het contract. De Rabobank stuurt hier vooraf een bericht over via de berichtenservice 
van de bank. 
 
 


