CvK Hervormde Gemeente Asperen – SKG Collect Website en App
Instructie:
Uw bijdrage voor de solidariteitskas geven via de SKG Collect website
Versie 1.0; 19 oktober 2020
Samenvatting:
Deze instructie geeft een uitleg hoe bij te dragen aan de solidariteitskas en, indien dit nog niet is
gebeurd, een account aan te maken. Bijdragen aan de solidariteitskas kan alleen met een account.
Bijdragen aan de solidariteitskas kan vooralsnog alleen via de website en niet via de Appostel app.
Stappen:
Website
1. Ga via de website www.hervormdasperen.nl naar de SKG Collect website van het CvK of ga
direct naar deze website via https://site.skgcollect.nl/415/

V 1.0 - 19-10-2020

2. Klik op de tekst "speciale solidariteitskas pagina" of in de menubalk op "Solidariteitskas"

3. Op deze pagina vindt u de informatie over de solidariteitskas, zoals u deze ook per brief heeft
ontvangen. Onderaan de pagina vindt u het bijdrage gedeelte. Om bij te dragen aan de
solidariteitskas, klikt u onder aan de pagina op de knop "Geef uw bijdrage".
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4. Om bij te dragen aan de solidariteitskas, dient u in te loggen op de website. Indien dit nog niet is
gebeurd, kunt u klikken op "eerst inloggen".

5. Heeft u nog geen account aangemaakt? Klik dan bij "Nieuwe bezoeker" op "Volgende >". Heeft u
al wel een account, dan kunt u inloggen door bij terugkerende bezoeker uw gebruikersnaam (emailadres) en wachtwoord in te geven en onder het wachtwoord te klikken op "Volgende >".
6. Als u een account aanmaakt, vul in het volgende scherm uw gegevens in.

Vul uw persoonlijke gegevens in. Het registratienummer kunt u leeg laten. Bij wachtwoord, vult
u een wachtwoord van minimaal 6 tekens in, bestaande uit minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine
letter en 1 cijfer. Geen bijzondere tekens gebruiken. Daarna klikt u op "Volgende >".
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7. Als u een account heeft aangemaakt of bent ingelogd, komt u op de solidariteitskas pagina om
bij te dragen.

8. Vul bij bedrag het bedrag in dat u volgens de brief dient bij te dragen (€ 10,00 persoon; 1
persoon € 10,00, 2 personen € 20,00, enz.)
9. Bij betaling via kiest u de gewenst betaalwijze:
 Automatische incasso
 IDeal
 Tegoed (om gebruik te maken van tegoed, dient u eerst een tegoed te storten; zie hiervoor
de aparte instructie op de website)
10. Als u kiest voor "Automatische incasso", dient u uw bankrekeninggegevens in te vullen of een
eerder gebruikt rekeningnummer te kiezen.
11. Als u alles heeft ingevuld, klikt op "Volgende >"
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12. Na controle van uw bijdrage aan de solidariteitskas, zet u zowel bij "Hierbij bevestig ik dat alle
gegevens juist en volledig zijn ingevuld" en "Ik verklaar dat ik de privacyverklaring gelezen heb
en hiermee akkoord ga" een vinkje en klikt u op "Gift verwerken, ik wil naar de betaalpagina."
13. Uw bijdrage aan de solidariteitskas is verwerkt. De gekozen betaalwijze wordt nu opgestart en
uitgevoerd.
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