INFOFOLDER

elightvzw.be
elightvzw.be is een vereenvoudigde kassaboekhouding.

Als niet-btwplichtige VZW op een budgetvriendelijke manier je boekhouding voeren conform de regels van de VZW-wetgeving.

Wat hebben wij te bieden?
Het inbrengen van je boekhouding kan via elightvzw.be op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier.
Je hoeft geen boekhouder of fiscalist te zijn om te werken met elightvzw.be
Naast de wettelijke documenten Model B en Model C bieden wij nog andere interessante documenten aan.
Deze documenten kunnen ten gepaste tijde voorgelegd worden aan de
raad van bestuur en de algemene vergadering. Tijdens deze vergaderingen
bekomt men dan “de stand van zaken” of een “definitief overzicht” van
de inkomsten, uitgaven en investeringen in je VZW of vereniging.
Overzicht documenten die men vanuit elightvzw.be kan aanmaken.
Financiële dagboeken
Model B
Model C
Historieken
Tabel Ontvangsten / Uitgaven
Investeringstabel
Rekeningplan
Activiteiten
Budgettering

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

Opleiding

Het doel van de opleiding is de deelnemers alle functionaliteiten te laten
inoefenen. Na de opleiding moet hij of zij in staat zijn om de boekhouding
van de vereniging of VZW te kunnen inbrengen.
Elke deelnemer aan de opleiding beschikt over een PC met
internetverbinding. Hiermee zal men praktische voorbeelden uitwerken.
Men krijgt ook een syllabus (volledig in kleur) waarin alle functionaliteiten
grondig zijn uitgelegd. Tijdens de opleiding doorlopen we deze cursus. De
opleiding duurt 3 uur met een pauze van een kwartier - ter plaatse of in de
lokalen van Trustteam.
Indien de cursus via Webinar gevolgd wordt, wordt er geen pauze voorzien;
de cursus is dan ook korter.
De kostprijs van de opleiding bedraag 60 € incl. BTW / per uur, met een
maximum van 10 medewerkers. Verplaatsingskost niet inbegrepen.

Compuboek B.V. - www.elightvzw.be - Mail: info@elightvzw.be
Tel. 055/755
755 (optie 3) - Fax. 056/43 92 75
Inschrijven kan -online
op: www.elightvzw.be/opleiding.aspx
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Vereenvoudigde kassaboekhouding voor uw vereniging of VZW.

Tarieven

1. Prijs per maand
Basisprijs: 22,00 € incl. BTW / maand
In deze prijs is begrepen: gebruik van software, hosting, updates en wettelijke aanpassingen, technische support en 3 gebruikers
Heb je meer gebruikers nodig, dan betaal je 5,00 € incl. BTW per maand per gebruiker bij.
Prijs voor VSDC-leden: 17,60 € incl. BTW / maand (20% korting)
Voor een extra gebruiker betaal je 4,00 € incl. BTW per maand per gebruiker bij.

2. Eénmalige kost
Activatie dossier: 60,00 € incl. BTW

3. Duur van het contract
Het basiscontract heeft een duur van 3 jaar. Nadien wordt dit jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.

4. Aanvullende modules (zie extra folders voor meer info)
Activiteitenmodule

Budgetteringsmodule

Basisprijs: 9,00 € incl. BTW / maand
Prijs voor VSDC-leden: 7,20 € incl. BTW / maand

Basisprijs: 8,00 € incl. BTW / maand
Prijs voor VSDC-leden: 7,20 € incl. BTW / maand

Klanten aan het woord
Silva Sonia Tennis Club VZW
Het grote voordeel van het pakket is het feit dat het online is. Via een webbrowser kan men
overal aan het programma, en dit met meerdere personen. Het geheel is gebruiksvriendelijk,
eenvoudig in gebruik en conform de VZW wetgeving voor VZW’s die een kassaboekhouding voeren.
Het pakket is eenvoudig aan te leren, een korte opleiding bij de firma volstaat.
Tevens is er gratis en hulpvaardige ondersteuning. Kortom een aanrader.
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Het pakket Elightvzw is een volledige oplossing voor uw boekhouding.
Kostprijs is
Gedetailleerd en heel simpel bij te houden; betaalbaar ook voor een kleine vereniging.
Eenvoudige ingave van gegevens, volledige cijfers tot in detail.
haalbaar voor
Online dus geen risico op verlies van gegevens.
kleine verenigingen
Het afdrukken van het Model B en C gaat vlotjes zonder bijkomend werk.
Alles zoals het hoort in de juiste documenten. Een probleem wordt direct aangepakt na contact via mail of telefoon.
Een bijkomende vraag wordt beantwoord in korte tijdspanne, vriendelijk en correct.
Updates en veranderingen in de wetgeving worden correct opgevolgd en aangepast in de software. Kortom een totaalpakket zonder
bijkomende kost met deftige ondersteuning verstaanbaar voor iedereen. Een aanrader voor iedere vereniging.

Waarom kiezen voor ons?
Elightvzw.be is een realisatie van Compuboek BVBA.
Compuboek BVBA verdeelt al 25 jaar boekhoudkundige en administratieve software
in een organisatie met professionele IT-systemen. Dit aangevuld met maatsoftware en alles
wat erop betrekking heeft zoals telefonie, security, training, backup services, ...
Onze core business is dus boekhouding op computer, aangevuld met een zo ruim
mogelijke dienstverlening.
Onze slogan luidt: “Gaat verder dan uw digitale boekhouding”,
Voor elightvzw.be uit zich dit in opleiding, all-in-one prijs met updates & support inbegrepen,
integreren van interessante suggesties, nieuwsbrief, ...

Intekenen op elightvzw
Je wil starten? Dit kan heel snel!
Intekenen op Elightvzw kan op de link: www.elightvzw.be/bestel.aspx
Je vult online een formulier in met gegevens die wij nodig hebben om een account en de gebruikers op te zetten.
Zijn er vragen? Zaken waar je meer info over wil? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Compuboek B.V. - www.elightvzw.be - Mail: info@elightvzw.be - Tel. 055/755 755 (optie 3) - Fax. 056/43 92 75

