
Een stap-voor-stap rondleiding 
langs alle mogelijkheden van 

de rubriek ‘Boekhouding’ 



In Assist kan je een ‘enkelvoudige boekhouding’ beheren, 
volledig conform de huidige vzw-wetgeving. 



Eerst geef je alle ‘financiële posten’ in. Dit zijn alle posten waarover het 
geld van de vereniging verdeeld zit (kas, zichtrekening, spaarrekening,…) 



Per financiële post geef je een unieke benaming op en de beginwaarde 
op de datum waarmee je in Assist met de boekhouding start. 



Bij een bankrekening kan je ook alle ‘volmachten’ opgeven. Dat zijn alle 
personen die door de Raad van Bestuur deze rekening mogen beheren. 



Als een Financiële Post niet meer gebruikt wordt, 
kan je deze ook in Assist afsluiten. 



Voor je met de boekhouding start, kijk je best ook even de verschillende 
uitgaven- en ontvangstenrekeningen na die standaard in Assist staan. 



Dit ‘rekeningenstelsel’ is opgedeeld volgens de verschillende 
rekeningen-groepen die door de wet opgelegd zijn. 



De groep ‘Goederen en diensten’ bevat alle aankopen of uitgaven 
die de vereniging doet om nadien door te verkopen (zoals drank bijv.). 



De groep ‘Diensten en diverse goederen’ bevat alle uitgaven die nodig 
zijn voor de algemene werking te vrijwaren (zoals huur, electriciteit,...). 



Door op de knop met de werksleutel te klikken 
kan je die specifieke rekening bewerken. 



Zo zou het kunnen dat je een rekening niet meer gebruikt. 
Dan kan je deze rekening ‘afsluiten’. 



Deze afgesloten rekening blijft in Assist zichtbaar aanwezig, 
maar zal je niet meer actief kunnen gebruiken elders in Assist. 



Als blijkt dat je deze rekening later toch weer nodig hebt, 
kan je deze rekening eenvoudig terug ‘heropenen’. 



Nadien kan je verrichtingen beginnen ingeven. Je selecteert de maand 
en de soort verrichting (ontvangst, uitgave, vordering of schuld). 



Meteen krijg je een overzicht van alle verrichtingen 
(bijv. alle ontvangsten) die in die maand reeds ingeboekt werden. 



Het toevoegen van verrichtingen wordt versneld door het automatisch 
invullen van het volgnummer en het gebruik van keuzelijsten. 



Ook al is het absoluut niet verplicht in een ‘enkelvoudige boekhouding’, 
toch kan je in Assist ook schulden en vorderingen bijhouden. 



Door ook schulden en vorderingen op te geven, krijg je een nog beter 
beeld van de financiële situatie van je vereniging. 



Op elk moment kan je een overzicht opvragen 
van alle openstaande schulden en vorderingen. 



Als je een schuld wilt betalen (en dus een schuld wilt omzetten in een 
uitgave), selecteer je die openstaande schuld uit de keuzelijst. 



Assist vult automatisch alle gegevens aan die je voordien hebt ingegeven 
(bij het inboeken van de schuld) in het formulier. 



Als je nadien het overzicht van alle schulden van die maand opvraagt, 
merk je dat die bewuste schuld betaald is. 



Een controle uitvoeren op de boekhouding kan op verschillende manieren. 
Zo kan je per financiële post een overzicht opvragen. 



Het overzicht van een bankrekening in Assist moet bijv. perfect 
overeenkomen met de rekeninguitreksels die je van de bank krijgt. 



Vervolgens kan je op elk moment per maand 
de ‘Financiële status’ opvragen. 



Per maand krijg je in één overzicht het saldo van alle financiële posten 
en alle openstaande vorderingen of schulden op dat moment. 



Door al die gegevens bij elkaar op te tellen, krijg je een correct beeld 
van de ‘financiële draagkracht’ van je vereniging. 



Per maand kan je ook rapporten opmaken van alle 
ontvangsten, uitgaven, vorderingen of schulden. 



Een interne geldoverdracht (bijv. een storting uit de Kas op de 
Zichtrekening) wordt in een enkelvoudige boekhouding 2 keer geboekt. 



Via dit handig overzicht kan je in één oogopslag nakijken of alle interne 
geldoverdrachten correct (en dus in evenwicht) werden ingeboekt. 



Indien je dit wenst, kan je van dit overzicht 
ook een rapport opmaken. 



In Assist kan je 6 verschillende 
financiële rapporten of verslagen opmaken. 



Je kan al deze verslagen opmaken voor een volledig boekjaar, 
een kwartaal of 1 enkele maand. 



Er zijn 4 financiële verslagen voor ‘intern gebruik’ en 2 verslagen voor 
‘extern gebruik’ (die je moet neerleggen bij de Griffie voor vzw’s). 



Je kan elk verslag sorteren 
op alle mogelijke manieren. 



En je hebt de keuze om elk verslag 
met of zonder interne geldoverdrachten op te maken. 



Een eerste jaarverslag voor ‘intern gebruik’ is het ‘financieel dagboek’, 
dat iedere vzw verplicht moet bewaren op de maatschappelijke zetel. 



Dit is een voorbeeld van een financieel dagboek, 
gesorteerd op volgnummer. 



Je kan ook een financieel dagboek opvragen 
‘per financiële post’. 



Je krijgt dan 1 document, met alle verrichtingen uit die maand, 
kwartaal of jaar, gegroepeerd per financiële post. 



Het ‘financieel jaarverslag per rekening’ is het document 
dat door de Algemene Vergadering moet goedgekeurd worden. 



In dit overzicht krijg je enkel de totaalbedragen 
per ontvangsten- en uitgavenrekening. 



De opmaak en de indeling komt overeen 
met de wettelijke verplichte regels. 



In het ‘financieel jaarverslag per verrichting’ krijg je hetzelfde overzicht, 
maar met alle verrichtingen in detail erbij. 



Alle ontvangsten worden gegroepeerd per ontvangstenrekening 
en alle uitgaven per uitgavenrekening. 



Er is slechts 1 reden om een financieel jaarverslag 
mét interne geldoverdrachten op te vragen. 



En dat is om op het einde van het boekjaar te controleren of alle interne 
geldoverdrachten perfect ‘in evenwicht’ ingeboekt werden. 



Het totaalbedrag van de groep ‘Geldoverdrachten naar...’ moet perfect 
hetzelfde zijn als van de groep ‘Geldoverdrachten van...’. 



Jaarlijks moet iedere vzw 2 ‘bijlagen’ neerleggen bij de Griffie van de 
rechtbank van Koophandel. Beiden kunnen in Assist opgemaakt worden. 



Een eerste document is de ‘Staat van ontvangsten en uitgaven’ 
(= Bijlage B). 



Dit document is perfect conform de wettelijke vereisten 
en kan je zo afprinten en opsturen. 



Een tweede document is de ‘Staat van het vermogen’ (= Bijlage C), 
dat een overzicht geeft van alle bezittingen van de vereniging. 



Om de Staat van het Vermogen op te maken, 
selecteer je het eerst betreffende boekjaar. 



Je krijgt een overzicht te zien met 22 vragen die je moet overlopen. 





Maar eerst moet je nog een paar dingen nakijken. 



Zoals de Maatschappelijke Zetel van de VZW. 



Alsook het ondernemingsnummer van de VZW. 



Ken je het ondernemingsnummer niet, dan helpt Assist je dit te vinden. 



Je vindt dit nummer op de website van 
de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 



Als je jouw VZW gevonden hebt, 
vind je ook meteen het ondernemingsnummer. 



Je moet dit ondernemingsnummer slechts 1 keer in Assist ingeven. 



Tot slot moet je ook nog opgeven 
welke waarderingsregels jullie afgesproken hebben. 



Heb je dat nog nooit afgesproken, dan helpt Assist je 
om correcte Waarderingsregels op te stellen. 



Heb je wel eigen waarderingsregels, 
dan kan je deze uiteraard ook gewoon ingeven. 



Nu kan je pas echt je ‘vermogen’ beginnen ingeven. 



Assist geeft steeds een woordje uitleg welk vermogen 
je in deze groep moet ingeven. 



Per groep selecteer je of je al dan niet vermogen hebt. 



Heb je binnen een bepaalde rubriek vermogen, dan kan je dit 
volgens jullie waarderingsregels ‘afschrijven’ over X jaar. 





Zo overloop je elke rubriek. 



Pas als je alle rubrieken overlopen hebt, kan je een Word-document 
of een PDF van de Staat van het Vermogen downloaden. 



Dit document wordt opgemaakt volgens de wettelijke richtlijnen. 



En kan je zo afdrukken om neer te leggen bij de Griffie. 



Je krijgt een overzicht van alle boekjaren 
waarvoor je een Staat van het Vermogen hebt opgemaakt. 



Als je het jaar nadien, voor het volgende boekjaar, 
ook een Staat van het Vermogen opmaakt. 



Dan vult Assist al automatisch al het vermogen in dat volgens 
de ‘afschrijvingstabel’ in dat nieuwe jaar nog waarde heeft. 



Zo moet je jaar na jaar steeds minder invullen. 



Iedere vzw is ook verplicht om elk jaar een Begroting op te maken 
en te laten goedkeuren door de Algemene Vergadering. 



Om een nieuwe Begroting op te maken, 
selecteer je eerst het boekjaar waarvoor je dit wilt doen. 



Je krijgt de keuze of je de Begroting helemaal zelf wilt invullen, 
of Assist een Begroting mag opmaken op basis van een vorig boekjaar. 



In het eerste geval krijg je een overzicht van alle Uitgaven- en 
Ontvangstenrekeningen, waarbij je de invulvelden zelf moet invullen. 



In het tweede geval, moet je het werkjaar selecteren 
waarop Assist zich moet baseren om een nieuwe Begroting op te maken 



Assist neemt per rekening het bedrag van dat vorige boekjaar, 
en rondt dat bedrag af naar boven. Elk bedrag kan nog aangepast worden. 



Op die manier kan je met enkele kliks 
een nieuwe Begroting opmaken. 



Doorheen het jaar kan je die Begroting op elk moment vergelijken 
met de effectieve verrichtingen die in dat boekjaar reeds ingeboekt zijn. 



En uiteraard kan je van elke Begroting met 1 klik op de knop 
een overzichtelijke PDF opvragen. 



Na het goedkeuren van het financieel jaarverslag door de Algemene 
Vergadering, kan je de boekhouding van dat jaar definitief afsluiten. 



Je wacht best tot na de wettelijke documenten zijn goedgekeurd door 
de AV én neergelegd bij de Griffie vooraleer je een boekjaar afsluit. 



Want weet: eens je in Assist een maand hebt afgesloten, 
kan dit nadien in geen enkel geval ongedaan gemaakt worden. 



Test Assist 30 dagen gratis uit 
en breng je VZW vandaag nog 100% in orde. 

 

www.assistonline.eu 


