Rutiner ved
kontingentbetaling
Kære medlemmer i Saxkjøbing Roklub
I roklubben bruger pengene på aktiviteter og robåde og ikke på de relativt dyre systemer for
kontingentindbetaling og bogføring af regnskab. Vi bruger regneark, og det er derfor en god del
manuelle rutiner ved bogføring og ikke mindst registrering af kontingenter op mod medlemslisten.
I hele 2017 var der 336 kontingentindbetalinger, over halvparten af alle regnskabsposteringer!
Manuelle rutiner tager tid og medfører flere fejl!
Da roklubbens regnskab er noget jeg udfører i min fritid, vil det være en stor hjælp hvis du
overfører kontingentet med fast tekst som idetificerer dig, eller dit medlemsnummer. Posteringen
kan jeg hente fra netbanken over til excel, og få regnearket til at ”arbejde” for mig.
Du kan gøre følgende for at lette arbejdet:
skrive dit medlemsnummer på indbetalingslinjen – og KUN medlemsnummeret (heller ikke
ordet medlemsnummer, som typisk vil skrives i alle varianter af forkortelser)
Korrekt eksempel: 1413 (og ikke medl.nr 1413 eller medlems nr 1413 osv)
Hvem der har betalt kan jeg se hvis jeg klikker ind på betalingen i netbanken.
Hvilken periode der betales for er heller ikke relevant oplysning.
Om du spinner eller ror på vandet er heller ikke relvant oplysning.
hvis indbetalingen er kontingent for flere medlemmer, skriver du alle numre med plustegn
mellem (1400+1413)
lave en betalingsaftale med banken om faste overførseler til roklubben, dermed kan jeg ”kode”
den faste teksten i kontoudskriften til at genkende hvem indbetalingen er fra, så klarer
regnearket resten, men også her bedes du skrive medlemsnummeret eller anden genkendelig
og unik tekst (f.eks. ikke ”Hansen”, som vi er flere af)
Hvis du betaler ind til vores konto af andre årsager, f.eks. husnøgle, skabsnøgle eller tøjkøb, skriver
du kort hvad beløbet gælder sammen med medlemsnummeret. Send helst også en mail.
Hvis du har spørgsmål til fremsendte, eller har brug for hjælp (også evt. netbank), så kontakt mig
gerne på telefon 41 59 21 40 eller mail merethe.hansen@outlook.com.
På forhånd vil jeg beklage hvis nogen uberettiget får rykkere,
da manuelle rutiner oftere medfører fejl.
På forhånd tak!
Merethe A. Hansen
kasserer

