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CvK Hervormde Gemeente Asperen – SKG Collect Website en App 

Instructie: 

Uw vrijwillige bijdrage geven via de nieuwe website en app 

Versie 1.0; 15 januari 2021 

Samenvatting: 

Deze instructie geeft een korte uitleg hoe u uw vrijwillige bijdrage kunt invullen op de website of via 

de 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/ 

 
2. Klik op de knop "Vrijwillige bijdrage" op de pagina of in de menubalk 

 
3. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de Actie Kerkbalans 2021 en de benodigde 

vrijwillige bijdrage over 2021. 

De informatie bestaat uit verschillende pagina's. Kijk alle pagina's rustig door. Boven en 

onderaan elke pagina staan de verschillende pagina's benoemd, zodat u makkelijk door kunt 

klikken. 
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4. Het invullen van uw vrijwillige bijdrage gebeurt op de pagina "Geef uw bijdrage" 

 
5. Scroll op deze pagina naar beneden, totdat u bent aangekomen bij "Uw bijdrage" 

 
6. Om uw vrijwillige bijdrage te geven, kunt u kiezen voor twee opties: 

• Toezegging tot betalen (1 of meerdere maanden): U kiest deze optie als u uw bijdrage wilt 

overmaken in één keer of in meerdere termijnen. U kunt ervoor kiezen de betaling zelf te 

doen of door ons te laten incasseren; 

-> Stap 7 t/m 15 in deze handleiding 

• Bijdrage direct in één keer betalen: U kiest deze optie als u uw bijdrage direct in één keer 

wilt betalen door middel van automatische incasso of iDeal. Kiest u voor iDeal, wordt uw 

bijdrage direct betaald. Kiest u voor automatische incasso, dan incasseren wij het bedrag 

rond 25 februari van uw rekening. 

-> Stap 16 t/m 23 in deze handleiding 

  



   
 

 V 1.0 - 15-01-2021 Pagina  3 

 

Toezegging 

7. Klik op de knop "Toezegging". U wordt nu gevraagd in te loggen of te registreren als nieuwe 

gebruiker. 

 
8. Als u zich nog niet eerder hebt geregistreerd als gebuiker, kunt u dat hier doen door onder 

"Nieuwe bezoeker" te klikken op "Volgende". Heeft u zich al wel eerder geregistreerd, log in in 

door het invullen van uw e-maildres en wachtwoord en klik op "Volgende". 

De stappen 9 t/m 10 beschrijven het registreren van een nieuwe gebruiker. 

 

9. Vul op het nieuwe venster uw persoonlijke informatie en wachtwoord in. Kies een wachtwoord 

dat bestaat uit minimaal 6 tekens waarin minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter en 1 cijfer is 

opgenomen (let op: geen symbolen!). Klik daarna op "Volgende" 

 
10. U krijgt daarna de melding uw gegevens aan te vullen. Dit komt omdat voor het invullen van de 

vrijwillige bijdrage ook uw adresgegevens nodig zijn. Vul de adresgegevens ook in en klik op 

"Opslaan" 
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11. Zodra u bent ingelogd of een nieuwe gebruiker hebt aangemaakt, wordt de toezeggingspagina 

geopend. 

 
12. Vul bij jaarbedrag het totaalbedrag in dat u wilt bijdragen en vink onder de maand het vakje aan 

in welke maand u de bijdrage wilt overmaken. U vult het jaarbedrag in. Als u meerdere 

maanden selecteert, houden wij rekening met uw betaling of incasso voor een gedeelte van uw 

jaarbedrag per maand. 

Voorbeeld: U vult € 400 in en selecteert de maanden februari t/m november. In dat geval zegt u 

een totaalbedrag van € 400 toe verdeeld over 10 maanden van € 40 

Als u alles heeft ingevuld, klikt u op "Volgende" 

 
13. Op het nieuwe scherm wordt u gevraagd aan te geven hoe u uw bijdrage wilt overmaken. 

U kunt kiezen uit "Incasso" of "Zelf overmaken". Als u kiest voor "Incasso", vult u uw IBAN 

nummer en tenaamstelling in (als u reeds eerder heeft betaald, is het rekeningnummer al 

ingevuld). Kiest u voor "Zelf overmaken" wordt geen rekeningnummer gevraagd.  

In het opmerkingen veld kunt u een opmerking plaatsen of vraag stellen.  



   
 

 V 1.0 - 15-01-2021 Pagina  5 

 

Als u dit heeft ingevuld, klikt u op "Volgende". 

 
14. Op het derde scherm van uw toezegging wordt u gevraagd de toezegging te controleren. Na 

controle van uw toezegging, klikt u onder "Bevestig toezegging" zowel bij bevestiging als bij 

privacyverklaring deze aanvinken. Klik daarna op "Opslaan en versturen".  

15. Nadat u op " Opslaan en versturen" hebt geklikt, wordt het volgende scherm getoond.  

 
Uw toezegging voor de vrijwillige bijdrage is nu klaar. Als u hebt gekozen voor automatische 

incasso, zullen wij het bedrag in de maanden dat u heeft aangegeven ronde 25e incasseren. 

Heeft u gekozen om het bedrag zelf over te maken, moet u dit zelf nog in orde maken.  

De optie "Gelijk een bijdrage doen" wordt door ons niet ondersteund. Klik daarom niet op 

"Direct een betaling doen", maar sluit de pagina nu af. 
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Bijdrage 

16. Let op: gebruik deze knop alleen als u uw vrijwillige bijdrage in één keer wilt betalen en ook 

direct wil laten afschrijven of incasseren. 

Klik op de knop "Bijdrage". U wordt nu gevraagd in te loggen of te registreren als nieuwe 

gebruiker. 

 
17. Als u zich nog niet eerder hebt geregistreerd als gebruiker, kunt u dat hier doen door onder 

"Nieuwe bezoeker" te klikken op "Volgende". Heeft u zich al wel eerder geregistreerd, log in 

door het invullen van uw e-mailadres en wachtwoord en klik op "Volgende". 

De stappen 18 t/m 19 beschrijven het registreren van een nieuwe gebruiker.  

 

18. Vul op het nieuwe venster uw persoonlijke informatie en wachtwoord in. Kies een wachtwoord 

dat bestaat uit minimaal 6 tekens waarin minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter en 1 cijfer is 

opgenomen (let op: geen symbolen!). Klik daarna op "Volgende" 

 
19. U krijgt daarna de melding uw gegevens aan te vullen. Dit komt omdat voor het invullen van de 

vrijwillige bijdrage ook uw adresgegevens nodig zijn. Vul de adresgegevens ook in en klik op 

"Opslaan" 
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20. Zodra u bent ingelogd of een nieuwe gebruiker hebt aangemaakt, wordt de bijdragepagina 

geopend. 

 
21. Vul bij bedrag het bedrag in dat u wilt bijdragen. Kies bij betaalwijze voor iDeal of Incasso. Indien 

u kiest voor Incasso, vul dan uw IBAN en tenaamstelling in (als u reeds eerder heeft betaald, is 

het rekeningnummer al ingevuld). In het opmerkingen veld kunt u een opmerking plaatsen of 

vraag stellen. 

Als u dit heeft ingevuld, klikt u op "Volgende". 

 
22. Op het nieuwe scherm van uw bijdrage wordt u gevraagd de gegevens te controleren. Na 

controle van de gegevens, klikt u onder "Bevestig toezegging" zowel bij bevestiging als bij 

privacyverklaring deze aanvinken. Klik daarna op "Bijdrage verwerken, ik wil naar de 
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betaalpagina". 

 
23. Uw bijdrage voor de vrijwillige bijdrage is nu klaar. In geval van iDeal wordt nu de betaalpagina 

voor iDeal gestart en kunt u betalen. Als u heeft gekozen voor Incasso, wordt het bedrag van uw 

bijdrage rond de 25e van de eerstvolgende maand afgeschreven. 
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Appostel App 

1. Open de Appostel app op uw telefoon of tablet. Als u deze nog niet hebt geïnstalleerd, kunt u 

deze installeren via de Apple of Android appstore. 

2. Voor een uitleg van de verschillende schermen in de Appostel app, zie de algemene instructie, te 

vinden op https://site.skgcollect.nl/415/pagina/4992/veelgestelde-vragen.html. 

3. Uw vrijwillige bijdrage kunt u doen vanuit het Home scherm of vanuit het scherm Financieel 

4. Een bijdrage aan de collecten kunt u doen vanuit het Home scherm of vanuit het scherm 

Financieel. 
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5. Druk op het Home scherm op "Geef aan Collecte of Doel" of op het scherm Financieel op "Geef 

aan een doel". 

 
6. Kies onder Doelen voor "Toezegging vrijw. bijdrage 2021". 

 
7. Op het nieuwe scherm staat een korte uitleg van de vrijwillige bijdrage. Klik op "deze pagina" om 

alle informatie op de website te openen. De website wordt in een nieuw venster in de browser 

geopend.  

U kunt kiezen voor vrijwillige bijdrage via Toezegging of Bijdrage: 

• Toezegging tot betalen (1 of meerdere maanden): U kiest deze optie als u uw bijdrage wilt 

overmaken in één keer of in meerdere termijnen. U kunt ervoor kiezen de betaling zelf te 

doen of door ons te laten incasseren; 

• Bijdrage direct in één keer betalen: U kiest deze optie als u uw bijdrage direct in één keer 

wilt betalen door middel van automatische incasso (via de website is ook iDeal mogelijk, niet 

via de App). Uw bijdrage wordt door ons geïncasseerd rond 25 februari.  
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Toezegging vrijwillige bijdrage 
U kiest deze optie, als u uw bijdrage zelf wilt overmaken 
of door ons laat incasseren in één of meerdere termijnen. 
 
De bijdrage wordt niet direct bij u afgeschreven, maar 
rond de 25e van de maand waarvoor u heeft gekozen. 
 
U geeft eerst het jaarbedrag in en vervolgens de 
maand(en) waarin u wilt betalen. 
Daarna kiest u de betaalmethode (Incasso of zelf 
overmaken). In geval van incasso kiest u ook uw 
rekeningnummer (of vult deze in). 
 
Vervolgens drukt u op "Toezegging doen". Uw toezegging 
voor de Vrijwillige bijdrage wordt nu verwerkt. Als u heeft 
gekozen voor Incasso, worden de bedragen door ons 
geïncasseerd. Anders moet u zelf de toegezegde bedragen 
overmaken. 

 
 

Bijdrage vrijwillige bijdrage 
U kiest deze optie, als u uw bijdrage direct in één keer 
door ons wilt laten incasseren. (via de website is ook 
betaling d.m.v. iDeal mogelijk). 
 
U geeft eerst het bedrag in en geeft u vervolgens uw 
rekeningnummer en tenaamstelling in (als u als eens 
betaald heeft via de website of app, is het 
rekeningnummer al ingevuld). 
 
Vervolgens drukt u op "Bijdrage doen". Uw bijdrage voor 
de Vrijwillige bijdrage wordt nu verwerkt. Het bedrag 
wordt rond de 25e van de eerstvolgende maand 
geïncasseerd. 

 


