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Inleiding 
Deze handleiding beschrijft hoe u gebruik kunt gaan maken van de nieuwe boekhoud module in het 

Comité Administratiepakket. Het comité-administratiepakket bestaat tot op heden alleen uit een 

rapportagetool waarin de totalen vanuit de onderliggende administratie kunnen worden ingegeven. 

Comités die de tool alleen als rapportagetool willen blijven gebruiken, kunnen dit zo houden. 

Schematisch ziet het CAP er nu als volgt uit: 

 

Deze handleiding beperkt zich tot het beschrijven van de boekhoud module zelf, dit betreft dus geen 

complete handleiding van het Comité Administratie Pakket (verder CAP genoemd). Er wordt vanuit 

gegaan dat u weet hoe de rapportage module in CAP functioneert. Mocht u daar vragen over 

hebben, neemt u dan contact op met het Woord en Daad kantoor. 

Omzetbelasting 

Woord en Daad is verplicht BTW af te dragen over bepaalde inkomsten, die hiervoor in aanmerking 

komen. Dat geldt voor de omzet in winkels (aparte handleiding), maar ook sommige andere 

inkomsten: bijvoorbeeld voor Entreegelden zangavonden en andere evenementen en andere 

verkoopacties. De keuze is gemaakt dat de heffing achteraf door het hoofdkantoor worden 

berekend. Van de comités vragen wij wel de facturen beschikbaar te houden voor eventuele 

voorbelasting, die (vanuit kantoor Gorinchem) kan worden teruggevraagd. 

 

Openen van nieuwe administratie periode 
Het is nu mogelijk om een nieuwe periode al te openen voordat de vorige periode afgesloten is. Dit 

kan handig zijn als u al met de nieuwe administratie wil gaan beginnen, maar de vorige 

rapportageperiode nog niet helemaal afgewikkeld hebt. De volgende button is hiervoor beschikbaar 

bovenin het scherm: 

 

Administratie Comite

Winkel Ja/Nee

ja Nee Nee

Boekhoudmodule CAP Boekhoudmodule CAP Eigen boekhoudprogramma

met Winkelfunctie (BTW) zonder Winkelfunctie

automatisch automatisch invoeren

Rapportageprogramma CAP Rapportageprogramma CAP Rapportageprogramma CAP
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Als u op de button Open huidige periode drukt, dan wordt er een nieuwe periode geopend gelijk aan 

de huidige verslagperiode. De button Open huidige periode is dan ook alleen beschikbaar als de 

huidige verslagperiode voor uw comité nog niet aangemaakt is. Met behulp van het veld 

Geselecteerde verslagperiode kunt u wisselen tussen de verschillende administraties. 

Als er een nieuwe verslagperiode geopend wordt, dan worden de eindstanden (zoals kas- en 

banksaldi en voorraadsaldi) zoals die op dat moment bekend zijn overgenomen in deze nieuwe 

periode als zijnde de beginstanden.  

Let op: Zodra u een periode bevestigt (in het scherm Checklist met de button Bevestigen) en er is 

inmiddels een opvolgende verslagperiode, dan worden de definitieve eindstanden nogmaals 

overgenomen op deze periode. U krijgt hiervan een melding als dit het geval is: 

 

Tussentijds worden de eindstanden van de opvolgende periode niet bijgewerkt, dit gebeurt pas op 

het moment dat u de periode bevestigd hebt. 
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Een voorbeeld 

Wel of niet gebruiken van de Boekhoud module 
Het gebruiken van de Boekhouding module in CAP is niet verplicht, zie het schema op de vorige 

pagina. U kunt er als comité wel of niet voor kiezen om deze te gaan gebruiken. Als Woord en Daad 

adviseren we om deze module wel te gebruiken, omdat deze rechtstreeks gekoppeld is aan de 

Rapportage module van CAP en u kan helpen in het voeren van uw Comité administratie. Door 

gebruik te maken van de Boekhoud module wordt het ook mogelijk om tussentijds al overzichten te 

maken van de Balans en de Staat van Baten en Lasten en dit ook tussentijds met andere comitéleden 

te delen Als u echter toch liever gebruik maakt van een eigen boekhoudpakket of dit in bijvoorbeeld 

Excel wil blijven doen, dan kan dit. 

De keuze voor het wel of niet gebruiken van de Boekhoud module dient per verslagperiode 

opgegeven te worden. Zodra een nieuwe verslagperiode geopend wordt, komt hiervoor de volgende 

vraag in beeld: 

 

 

Als u deze vraag met Nee beantwoordt, dan wordt de Boekhoud module niet geactiveerd en blijft de 

werking van CAP hetzelfde als u in voorgaande jaren gewend was. Alleen de Rapportage module is 

dan beschikbaar en deze dient u aan het einde van de verslagperiode in te vullen. 

Beantwoordt u deze vraag met Ja, dan veranderen er een aantal zaken: 

• In de Rapportage module verdwijnt grotendeels de mogelijkheid om gegevens in te voeren of 

te wijzigen. Alleen het invoeren van de eindvoorraad dient nog rechtstreeks in de 

U bent nog bezig met verslagperiode 2014-15 en het huidige bank eindsaldo is € 

856,34. Vervolgens opent u de nieuwe verslagperiode 2015-16 omdat u hier 

alvast in wilt gaan boeken. Het beginsaldo van de bank wordt voor deze periode 

€ 856,34. Vervolgens boekt u in de periode 2014-15 nog een laatste gift van 

€15,-. Het definitieve eindsaldo van 2014-15 wordt hiermee €871,34. Als u 

hierna de periode 2015-16 opent zult u daar nog een beginsaldo zien staan van € 

856,34. Pas als de periode 2014-15 bevestigd wordt zal het bank beginsaldo van 

2015-2016 veranderen in € 871,34. 

[Citeer hier uw bron.] 
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Rapportage module te gebeuren. Alle overige gegevens worden overgenomen vanuit de 

Boekhouding. 

• Er komt een menu-optie ‘Administratie’ bij waarmee u de boekhouding van uw comité kan 

gaan voeren. Deze functionaliteit wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. 

 

De Boekhoud module 
Via de link ‘Administratie’ kunt u de boekhouding openen: 

 

Let op: voordat u de boekhouding kunt gaan starten moet u eerst de vragen bij Algemeen in de 

Rapportage module beantwoorden: 

 

Indien u op dat moment nog niet goed weet hoe de situatie zal zijn aan het einde van de 

verslagperiode, dan dient u dit zo goed mogelijk in te schatten. Dit kan gedurende de periode nog 

wel aangepast worden, dus als u later tot het inzicht komt dat bepaalde vragen anders ingevuld 

moeten zijn, dan kunt u dit gewoon wijzigen. U bevestigt de vragen met behulp van de button Start 

met invullen. 

Aan de hand van de beantwoording van deze vragen worden in de Boekhouding module bepaalde 

categorieën wel of niet getoond.  

Indien u vergeet om deze vragen te beantwoorden, dan krijgt u hiervan een melding: 
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Nadat u deze vragen ingevuld hebt en op de link Administratie klikt, krijgt u het volgende menu te 

zien: 

 

Via de optie ‘Rapportage’ kunt u terug naar de Rapportage module (zie het eind van deze 

handleiding). De overige opties worden in onderstaande paragrafen verder beschreven. 

Bankrekeningen 
Voordat u de boekhouding kunt gebruiken is het noodzakelijk om een of meerdere bankrekeningen 

te definiëren. Met de menu optie Bankrekeningen kunt u bestaande bankrekeningen aanpassen of 

nieuwe toevoegen. Als u voor het eerst de boekhouding van CAP gaat gebruiken worden automatisch 

de al bekende bankrekeningen vanuit de vorige (rapportageperiode) overgenomen. 

Bij het aanpassen van bestaande of toevoegen van nieuwe bankrekeningen moeten de volgende 

gegevens opgegeven worden: 

 

Bankrekening Het IBAN nummer van de bankrekening 

Volgorde In geval er één bankrekening is dient dit altijd 1 te zijn. Als uw 
comité meerdere bankrekeningen heeft kunt u hiermee de 
volgorde bepalen waarin de bankrekeningen getoond worden op 
het scherm ‘Banken en kas’. 

Actief Ja: de bankrekening is nog actief in gebruik 
Nee: de bankrekening is niet meer actief in gebruik. Het is niet 
meer mogelijk om op deze bankrekening bankafschriften te 
boeken. 

 

Activiteiten 
Met behulp van activiteiten kunt u specificeren met behulp van welke activiteiten u opbrengsten (als 

Huis-aan-huis collecten, Actie-opbrengsten etc.) binnengekregen hebt. Dit kunnen bijvoorbeeld 

(zomer)markten of zangavonden zijn. Ook bij het boeken van de kosten van de acties kan de activiteit 

worden gekozen. Het volgende wordt bij een activiteit vastgelegd: 
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Activiteit De naam van de activiteit 

Actief Ja: de activiteit kan gekozen worden tijdens het boeken van 
bankafschriften en kasboeken 
Nee: de activiteit is niet meer relevant. Deze kan niet meer 
gekozen worden tijdens het boeken. 

BTW Keuze tussen Hoog / Laag / 0-tarief 
Zoals reeds eerder genoemd is dit belangrijk voor de BTW 
aangifte door Woord en Daad. 

 

Een bankafschrift boeken 
Het boeken van bankafschriften gaat in drie stappen: 

1. Invoeren van de bankafschrift gegevens 

2. Invoeren van de individuele boekingen 

3. Sluiten van het bankafschrift 

Invoeren van de bankafschrift gegevens 
 

 

Bankrekening Kies hier de juiste bankrekening 

Afschriftnummer Standaard wordt hier het laatst gebruikte afschriftnummer plus 1 
getoond, maar het is mogelijk om deze aan te passen 
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Status Open of Gesloten 

Datum afschrift Vul hier de datum van het afschrift 

Beginsaldo Bij het eerste afschrift is dit saldo gelijk aan het beginsaldo van de 
bankrekening. Bij volgende afschriften is dit gelijk aan het 
eindsaldo van het vorige afschrift 

Eindsaldo Vul hier het eindsaldo van het bankafschrift in 

 

Op basis van het eind- en beginsaldo berekent het systeem hoeveel er geboekt dient te worden. Dit 

is zichtbaar als nog te boeken saldo onder de individuele boekingen. 

Het is niet mogelijk om een nieuw bankafschrift toe te voegen als er nog een openstaand saldo is op 

het vorige bankafschrift. De volgende melding wordt dan getoond: 

 

 

Invoeren van de individuele boekingen 
Na het opslaan van de bankafschrift gegevens is het mogelijk om de boekingen in te voeren: 

 

Bij het drukken op de Nieuw button verschijnt het volgende scherm: 

 

Datum Standaard is deze datum gelijk aan de datum van het 
bankafschrift, maar het is mogelijk om deze aan te passen 

Categorie U dient hier de betreffende categorie te kiezen 
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Activiteit Bij bepaalde categorieën kan hier aangegeven worden welke 
activiteit dit betrof. Dit is echter niet verplicht. 
Als u hier een activiteit kiest worden de opbrengsten en kosten 
van deze activiteit apart vermeld op de staat van baten en lasten. 

Factuur In geval van goederen- of postzegelinkopen kan hier aangegeven 
worden welke factuur dit betreft 

BTW-code Dit veld is voor u als comité niet relevant en kan niet ingevuld 
worden 

Bedrag incl. BTW Het bedrag zoals op het bankafschrift vermeld 

Sponsoring Niet gebruiken. Wordt binnenkort verwijderd. 

BTW Dit veld wordt automatisch gevuld m.b.v. de BTW gegevens 
(hoog/laag/0-tarief) die bij de betreffende activiteit zijn ingevuld. 

Bij/af Betreft dit een bijschrijving of een afschrijving. M.b.v. de gekozen 
categorie wordt deze keuze alvast ingevuld maar deze kan wel 
gewijzigd worden. 

Omschrijving Verdere omschrijving van de boeking (optioneel) 

 

Zodra de boeking wordt opgeslagen gebeurt het volgende: 

• Het banksaldo wordt verhoogd of verlaagd met het bedrag 

• Afhankelijk van de gekozen categorie wordt de Rapportage module bijgewerkt 

Iedere individuele boeking heeft dus direct gevolgen voor de Staat van Baten en Lasten en/of de 

Balans. 

 

Het is mogelijk om correcties te maken op bestaande boekingsregels. Als u een foutieve boeking 

gemaakt heeft kunt u deze wijzigen m.b.v. de  button. Het is ook mogelijk om de hele 

boekingsregel te verwijderen m.b.v. de  button. 
 

Sluiten van het bankafschrift 
Met behulp van de button Bankafschrift sluiten kunt u het bankafschrift sluiten. Het is dan niet meer 

mogelijk om boekingen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. U dient het afschrift pas te 

sluiten nadat er geen openstaand saldo te boeken meer is op het bankafschrift. 

De mogelijkheid bestaat om door middel van de button Afschrift openen het bankafschrift weer open 

te zetten voor wijzigingen. Wij adviseren u echter om hier voorzichtig mee om te gaan, omdat 

mutaties in bestaande bankafschriften kunnen leiden tot saldo’s die niet meer aansluiten. 

 
 

Importeer bankafschriften 
 

Het is mogelijk om de bankrekeningmutaties in CAMT formaat in te lezen. 

Het voordeel hiervan is dat de mutaties (datum + bedrag + omschrijving) niet meer handmatig 

ingegeven behoeven te worden. Alleen de categorie en indien van toepassing de activiteit en het 

factuurnummer moeten nog ingevuld worden. 
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Stap 1: Controleer of de bankrekening (IBAN nummer) gedefinieerd is via het menu Bankrekeningen 

(zie onder).  Als het IBAN nummer in de CAMT file afwijkt van het IBAN nummer bij menu 

Bankrekeningen krijgt u een foutboodschap bij de import. 

 

 

 

Stap 2: Exporteer de dagafschriftmutaties vanuit uw telebanking pakket naar een directory op uw PC. 

Neem contact op met uw bank of met de medewerkers Finance en Control van kantoor Gorinchem.  

als u niet weet hoe dit werkt. Het is belangrijk dat de mutaties in CAMT formaat opgeslagen worden 

en niet bv. in MT940 formaat. 

 

Stap 3: Klik op Bladeren en selecteer het bestand wat is opgeslagen in Stap 2 

Klik vervolgens op “Import” om het bestand in te lezen in het comitépakket. 

 

 

 

Als er een onjuist bestand is geselecteerd krijgt u de foutboodschap: “File niet in juiste CAMT 

formaat”. Stuur het bestand dan naar W&D (cap@woordendaad.nl) zodat wij kunnen kijken wat het 

probleem is.  

mailto:cap@woordendaad.nl
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Als het IBAN nummer niet gedefinieerd is (zie stap 1) krijgt u de foutboodschap : “Bankrekening 

………. Niet bekend”  

Als het bestand reeds eerder is ingelezen krijgt u de foutboodschap:  “Rekening met datum ……. is al 

ingelezen”  

 

Als de dagafschrift datum niet binnen de geselecteerde verslagperiode valt 01.04.20xx : 31.03.20xx 

krijgt u de foutboodschap: "Dagafschrift datum ……… ligt buiten de actieve periode"  

 

Als het eindsaldo van het vorige ingelezen afschrift niet overeenkomt met het beginsaldo van het 

huidige afschrift krijgt u de volgende waarschuwing: “Eindsaldo vorig afschrift …………… <> Beginsaldo 

dit afschrift” ……… 

Het afschrift wordt dus wel ingelezen! 

 

Als het bestand is ingelezen komt er een bevestiging: “De volgende afschriften zijn ingelezen:” 

Vervolgens wordt het IBAN nummer, de datum en de som van de mutaties op het scherm getoond.  

Voor ieder ingelezen afschrift komt er tevens een regel op onderstaand scherm. 

 

 

 

Er is een kolom toegevoegd met het bedrag wat nog geboekt moet worden en via de  knop is het 

mogelijk om de ontbrekende gegevens toe te voegen. Als u een regel aangevuld hebt wordt 

automatisch de volgende regel getoond. 

 
 
 

Een kasmutatie boeken 
 

Het boeken van kasmutaties gaat in drie stappen: 

1. Invoeren van de kasmutatie gegevens 

2. Invoeren van de individuele boekingen 

3. Sluiten van de kasmutatie 

Invoeren van de kasmutatie gegevens 
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Kas De volgende kassoorten kunnen gekozen worden: 

• Kas depot 

• Kas comité 

• Kas postzegels 

Periode Hier dient een periode opgegeven te worden. Dit kan bv. een 
week- of maandnummer zijn. 

Status Open of Gesloten 

Datum afschrift Vul hier de datum van de kasmutatie 

Beginsaldo Bij het eerste afschrift is dit saldo gelijk aan het beginsaldo van de 
desbetreffende kas. Bij volgende afschriften is dit gelijk aan het 
eindsaldo van het vorige afschrift 

Eindsaldo Vul hier het eindsaldo van de kasmutatie in 

 

Op basis van het eind- en beginsaldo berekent het systeem hoeveel er geboekt dient te worden. Dit 

is zichtbaar als nog te boeken saldo onder de individuele boekingen. 

Het is niet mogelijk om een nieuw bankafschrift toe te voegen als er nog een openstaand saldo is op 

het vorige bankafschrift. De volgende melding wordt dan getoond: 

 

 

Invoeren van de individuele boekingen 
Na het opslaan van de kasmutatie gegevens is het mogelijk om de boekingen in te voeren: 
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Het boeken van kasmutaties gaat op dezelfde manier als het boeken van bankmutaties. 

Sluiten van de kasmutatie 
Met behulp van de button Periode sluiten kunt u de kasmutatie sluiten. Het is dan niet meer mogelijk 

om boekingen toe te voegen of te verwijderen. U dient de kasmutatie pas te sluiten nadat er geen 

openstaand saldo te boeken meer is op de periode. 

De mogelijkheid bestaat om door middel van de button Periode openen de kasmutatie weer open te 

zetten voor wijzigingen. Wij adviseren u echter om hier voorzichtig mee om te gaan, omdat mutaties 

in bestaande kasmutaties kunnen leiden tot saldo’s die niet meer aansluiten. 

 

Een correctie maken 
Door het boeken van correcties kunnen correcties op eerdere boekingen gemaakt worden of kan een 

boeking gemaakt worden die niet via de kas of bank loopt, zoals een voorraadverschil of een te 

betalen of te ontvangen bedrag aan het einde van de rapportageperiode. Een correctie heeft nooit 

gevolgen voor het saldo van kas of bank, daarom moet het saldo van correctieboekingen altijd nul 

zijn. Het is niet mogelijk om correctieboekingen op te slaan als het saldo van de boekingen niet nul is. 

Bij het invoeren van een correctie moeten eerst de volgende gegevens gevuld worden: 

 

 

Correctie Hier kunt u een toelichting geven waarom deze correctieboeking 
gemaakt wordt 

Periode Hier dient een periode opgegeven te worden. Dit kan bv. een 
week- of maandnummer zijn. 

Status Open of Gesloten 

Datum  Vul hier de datum van de correctie 

Het boeken van correcties gaat op dezelfde manier als het boeken van bankmutaties. 
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Afdrachten tussen kas en bank 
U kunt geld afdragen tussen de bankrekeningen en de verschillende kassen. Hiervoor zijn de 

volgende categorieën beschikbaar: 

• Afdracht kas depot aan kas / bank comité 

• Afdracht postzegels aan kas /bank comité 

• Afdracht kas comité aan bank comité (en vice versa) 

Let op: U dient deze boeking zowel in de kas als in de bank te doen (dus aan beide zijden). Vergeet u 

dit, of maakt u hier een fout in, dan ontstaat er een verschil in de vermogensvergelijkingsformule. 

Het systeem helpt u echter wel in het opsporen van dit verschil. Zodra er een saldo ontstaat op een 

afdracht categorie dan wordt dit in het scherm ‘Checklist’ gemeld onder de 

vermogensvergelijkingsformule: 

 

 

 

U kunt op deze manier snel het verschil in de vermogensvergelijkingsformule corrigeren door de 

afdracht ook aan de andere kant te boeken of te corrigeren. 

 
 

BTW aangifte 
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Dit scherm wordt automatisch gevuld m.b.v. de boekingen via de bank, kas en de correcties. Het is 
niet mogelijk iets te wijzigen. Het is wel mogelijk om de periodes vanaf / tot en met te wijzigen en op 
de refresh button te drukken zodat de getallen opnieuw berekend worden. 
 
 

XLS 
 
D.m.v. de optie XLS is het mogelijk om een excel bestand op te vragen met alle boekingen in de 

geselecteerde verslagperiode. 

 

Dit bestand bevat de volgende kolommen: 

 

A Comité nummer 

B Periode 

C Bank , kas of correctie 

D Afschrift nr. 

E Afschrift datum 

F Boekings datum 

G Categorie 

H Activiteit 

I Factuur 
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J Bedrag incl BTW 

K Sponsoring excl BTW 

L Bedrag BTW 

M BTW % 

N BTW Aangifte 

O Omschrijving 

 
 

De Rapportage module 
De rapportages kunnen ten allen tijde tussentijds worden opgevraagd om te beoordelen hoe het 

gaat met de inkomsten en kosten binnen het comité door het overzicht Staat van Baten en Lasten op 

te vragen. Wel is het van belang dat alle kas- en bankmutaties volledig zijn geboekt. Dat controleert u 

het snelst door het kas en banksaldo op de Balans te controleren met het saldo volgens het 

bankafschrift en kasblad. Ook de vermogensvergelijkingsformule zou op nul moeten sluiten en wij 

adviseren en saldo wat ontstaat zo spoedig mogelijk uit te zoeken. Voor ondersteuning kunt u 

contact opnemen met de medewerkers Finance en Control van kantoor Gorinchem. 

Op het moment dat de rapportage bij Woord en Daad aangeleverd dient te worden hoeft u als 

comité alleen nog maar de verschillende schermen even door te lopen om de gegevens te 

controleren. De enige gegevens die nog wel handmatig in de Rapportage module ingevuld dienen te 

worden zijn: 

• Eindvoorraad per einde verslagjaar (in verantwoording depothouder) (indien van toepassing) 

• Eindvoorraad per einde verslagjaar (in verantwoording postzegels) (indien van toepassing) 

Na het doorlopen van alle schermen kunt u de uiteindelijke Balans, Staat van Baten en Lasten en 

andere overzichten printen en naar het Woord en Daad kantoor sturen. Hierna kunt u op het scherm 

Checklist de administratie bevestigen. 

 

 

 


