Handleiding Kerkbalans met de financiële Tabernakel
website
Via deze link (https://site.skgcollect.nl/660/pagina/5917/home.html) komt u op de financiële pagina van de
Tabernakel

Bij het eerste bezoek moet u zich als nieuwe bezoeker aanmelden door op Volgende te klikken onder Nieuwe
bezoeker.

U komt dan in het registratie scherm terecht waar u uw gegevens invult en een wachtwoord kiest

Door op Registratie voltooien te klikken krijgt u de melding dat uw account succesvol is aangemaakt.

Bij uw eerste toezegging krijgt u na het klikken u op Kerkbalans 2022, de melding dat u uw LRP
registratienummer eenmalig moet ophalen zodat uw toezeggingen direct verwerkt wordt in de
ledenadministratie LRP.

Wanneer u uw geboortedatum hebt opgegeven en klikt op Volgende stap ontvangt u via email een
validatiecode die u invoert in het onderstaande scherm.
Indien u een foutmelding ontvangt betekent dit dat uw email adres waarmee u uw account hebt aangemaakt
nog niet bekend is bij ons. In dat geval vragen we u om een email te sturen aan digitalekerk@detabernakel.nl
onder vermelding van uw naam en adres gegevens. U krijgt van ons een melding wanneer uw email adres is
verwerkt in de ledenadministratie.

Wanneer u de via e-mail ontvangen validatiecode hebt ingevoerd en op Gegevens ophalen klikt wordt het
registratienummer opgehaald en geregistreerd zodat u klaar bent om uw toezegging op te geven.

Wanneer u uw jaarbedrag invult kunt u de door u gewenste termijnen aangeven, de betaalwijze kiezen en uw
rekeninggegevens opgeven. Door op Volgende te klikken geeft u aan klaar te zijn met de toezegging van dit
fonds.
Hierna kunt u indien gewenst voor de andere fondsen ook uw toezegging opgeven.
Kiest u voor de betaalmethode iDEAL krijgt u op de door u aangegeven maanden een betaalverzoek via iDEAL
om uw toezegging over te maken.

U ziet vervolgens een overzicht van uw toezegging die u opstuurt door op Opslaan en versturen te klikken
waarna u de mededeling krijgt dat uw toezegging succesvol is verwerkt en u uw toezeggingen voor de andere
fondsen kunt opgeven.

