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Vereenvoudigde kassaboekhouding voor uw vereniging of VZW.
ACTIVITEITEN

Wat zijn activiteiten?
Met activiteiten ga je een verfijning toevoegen bij het registreren van kosten en/of opbrengsten.
Het voegt extra informatie toe aan de boekingen in termen van kostenplaatsen en kostensoorten.
Het genereert extra-comptabele informatie over de inhoud van de boekingen.
Bepaal eerst welke informatie je uiteindelijk wenst te verkrijgen en hoe gedetailleerd ze moet zijn.
Daarna ga je de activiteiten toevoegen.

Meer inzicht
”
“
in kosten en opbrengsten
van uw boekhouding

Activiteiten opstellen
Je maakt een code aan en een activiteit. Indien je een activiteit niet meer wenst te gebruiken kan je deze desactiveren.

Activiteiten inboeken
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Activiteiten afdrukken
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Tarieven
1. Prijs per maand
Basisprijs: 9,00 € incl. BTW / maand
Prijs voor VSDC-leden: 7,20 € incl. BTW / maand (20% korting zolang men lid is)
Geen activatiekosten.
Module enkel aan te schaffen indien een basisabonnement boekhouding is geactiveerd.

Professionele software
Technische ondersteuning						

Bij vragen of problemen kan men steeds			
terecht op het nummer: 055/755 755 (optie 3)			
Mailen kan op info@elightvzw.be				

Boekhoudkundige ondersteuning

Bij boekhoudkundige vragen of
problemen kan men steeds
VSDC-fb vzw contacteren.
Bellen kan op 056/41 03 68 - Mailen kan op info@vsdc-fb.be

Intekenen op activiteiten module van elightvzw
Je wil starten? Dit kan heel snel!
Je zorgt ervoor dat je het basisabonnement boekhouding op Elightvzw hebt.
Daarna teken je in op de activiteiten module. Dit kan rechtstreeks vanuit de website van Elightvzw.
Je vult online een formulier in met gegevens die wij nodig hebben om deze module te activeren.
Zijn er vragen? Zaken waar je meer info over wil? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
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