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Startup
Alvorens je van gaat heb je 3 basiszaken nodig:
een rekeningplan, een boekjaar en een financieel dagboek. Deze worden aangemaakt tijdens de registratieprocedure.
Daarna kunnen er uiteraard nog extra dagboeken, boekjaren en rekeningnummers aangemaakt worden. 

Keuze Rekeningplan (stap 1)

Aanmaken boekjaar (stap 2)   Aanmaken dagboek (stap 3)

Inloggen
Inloggen op elightvzw.be doe je door te surfen naar www.elightvzw.be.
Je kiest voor inloggen. Vervolgens geef je de gebruikersnaam en het paswoord in.
Na klikken op aanmelden ben je ingelogd op je dossier en kan je de boekhouding voeren.

Als je kiest voor een eigen rekeningplan maak je alle rekeningnummers zelf aan.
Kies je voor het standaard rekeningplan zal je een beroep kunnen doen op een vooraf gedefinieerd rekeningplan.
Je kan in beide plannen rekeningnummers toevoegen, wijzigen en verwijderen.
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Er kan gekozen worden voor een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar (01/01/2011 - 31/12/2011) of 
verschillend van het kalenderjaar (b.v. 01/07/2011 - 30-06-2012). Een boekjaar bestaat verplicht uit 12 periodes. 



Boekjaren

Rubrieken

Financieel Dagboek

Rekeningplan

Basisbestanden

Gebruikers

Hiernaast is het standaard rekeningplan te zien.

Een rekeningnummer bestaat verplicht uit 6 cijfers, 
een omschrijving en een criterium of rubriek.

Een 6-rekening staat voor een uitgave of een kost.
Een 7-rekening staat voor een ontvangst
Een 58- rekening staat voor een geldbeweging
Een 2-rekening staat voor een investering 

Je kan aan dit rekeningplan rekeningnummers
toevoegen, vernummeren, wijzigen en verwijderen.

Via het witte pijltje in de oranje cirkel uiterst links kan je 
een rekeningnummer selecteren.

De rubrieken zijn bij wet vastgelegd en
dus niet wijzigbaar in elightvzw.be.

Mochten er wijzigingen optreden dan zal er 
een update plaatsvinden. 
Gebruikers worden verwittigd per mail.

Je kan in elightvzw.be werken in meerdere boekjaren, m.a.w. er
kunnen meerdere boekjaren tegelijk actief zijn.

Het afsluiten van een boekjaar laat niet meer toe te werken in dat jaar, je kan
wel nog afdrukken en raadplegen.

Tijdens de startup procedure moet je één 
financieel dagboek aanmaken. 

Je kiest voor een bank of een kas.
Bij de bank komt uiteraard ook het rekeningnummer.

Later kan je meerdere financiële dagboeken
aanmaken naar wens. 

De administrator in elightvzw.be kan de gebruikers beheren.

Hij kan nieuwe gebruikers toevoegen, wijzigen of verwijderen. 
Hij beheert ook de rechten (lezen / schrijven). 

In de basislicentie heb je recht op 3 gebruikers. 
Voor extra gebruikers betaal je een kleine meerprijs.



Model C

Investeringen

Financiële verrichtingen

Ingave

De gebruiker van elightvzw.be zal het gros van zijn tijd spenderen aan het inbrengen van transacties onder financiële verrichtingen.
Je verandert vlot van dagboek, boekjaar en periode. Na ingave kan je transacties nog wijzigen of zelfs verwijderen.
Je controleert het eindsaldo met het bankafschrift bij de hand.

Lopende en afgelopen investeringen kan je 
ook inbrengen in elightvzw.be.

Een PC, bureau, koelkast, gebouw, ...
zijn voorbeelden van mogelijke investeringen.

Schenkingen kunnen ook ingebracht worden.

De ingebrachte investeringen verschijnen in 
het model C.

Het model C bestaat uit 5 pijlers. De investeringen en de liquiditeiten worden door elightvzw.be berekend (grijs veld) in het 
“genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen (art.14)”. De overige velden i.v.m. schulden, rechten en 
verplichtingen geef je zelf in. Deze velden hebben een witte achtergrond en zijn niet vergrendeld.



Model B

Financiële Dagboeken

Afdrukken

Bij elke afdruk geef je een traject in. Dit zijn enkele criteria die je ingeeft om de juiste afdruk te bekomen.
De keuze van het boekjaar, het financieel dagboek, de periode en eventueel de rekeningnummers worden gevraagd in het traject.
Alle afdrukken zijn in PDF weergegeven, de standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten.



Tabel Ontvangsten/Uitgaven

Afdrukken

Rekeningplan

Model C



Afsluiten Boekjaar (model B en model C)

Afsluiten model B

Afsluiten boekjaar

Rekeningplan

Investeringstabel

Historieken

Een boekjaar sluit je af door eerst het model B en dan het model C definitief te maken.
Beide modellen worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van de VZW en na goedkeuring worden deze definitief gemaakt.
Als beide modellen definitief zijn kan het boekjaar afgesloten worden. 
Na het afsluiten kan je de gegevens van het boekjaar alleen nog raadplegen.


