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Digitale Toezegging 
Kerkbalans  
Januari 18, 2021 

Uitleg digitale toezegging kerkbalans 
Vanaf dit jaar hebben een een nieuwe manier om de kerkbalans digitaal in te vullen. We doen dit 

via SKG (SKG is hét adres voor financiële dienstverlening aan kerken en aanverwante 

instellingen. ). In de toekomst zal de toezegging ook via de Appostel app kunnen dit jaar doen 

we het via een persoonlijke link. Het grote voordeel nu is dat er een koppeling met de 

ledenadministratie is en dat de verwerking van u toezegging veel makkelijker te verwerken is.  

Wat moet u doen? 
U ontvangt in de week van 18 januari een 

mail van het mailadres: 
ActieKerkBalans_BK@pknpapendrecht.nl 
Controleer goed of de mail niet in de 
spamfilter terecht gekomen is. Lees de 
mail goed door en klik op de persoonlijke 
link in de mail. 

Stap 1 

De pagina zoals  hiernaast zal open 

met de gegevens die van u bekend zijn 

in de ledenadministratie. Controleer 

deze en vul het gewenste bedrag in. Bij 

toezegging koppelen kunt u ook op Ja 

klikken. Dit is niet verplicht maar als u 

op Ja klikt en dan inlogt met de 
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gegevens die u heeft gehad voor inloggen op de Appostal app is het enige voordeel dat u in 

de app een geschiedenis kan terug zien wat u dit jaar heeft toegezegd. De toezegging 

koppelen is dus niet verplicht. Als er een bedrag ingevuld is zal het volgende scherm starten.  

Stap 2 
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Kies het bedrag wat u als toezegging wil geven en daarna kan u selecteren over hoeveel 

termijnen dit verdeeld gaat worden. Het bedrag zal evenredig over het aantal maanden wat u 

selecteert verdeeld worden.  Dus doet u een toezegging van 100 euro over 10 maanden zal er 

maandelijks 10 euro afgeschreven worden. Selecteer in deze stap ook de manier van betalen 

(incasso heeft de voorkeur). En selecteer het bankrekening nummer. Dit is het nummer wat 

bekend is in de ledenadministratie. Nu klikt u op volgende. 

Stap 3 

Dit is al de laatste stap controleer in scherm wat opent als u op volgende klikt goed de 

informatie: 
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Het is belangrijk dat u de 2 vinkjes aanvink de omcirkeling in het plaatje. En klik op opslaan 

en versturen. In u mail ontvangt u nu bevestiging (Let op deze kan in de spambox komen). De 

toezegging is nu gedaan. 

Stap 4 

Als u gekozen hebt om u toezegging te koppelen aan de app op pagina 1 van het invulformulier 

zal u nu ook de bevestiging van u toezegging in de app terug kunnen vinden. Open de appostel 

app. En klik op de 3 puntjes rechtsonder de volgende pagina zal openen: 

 

Onder geschiedenis is nu de knop toezegging zichtbaar. Klik erop en dan is de toezegging 

zichtbaar.  

 


