
 

Instructie afstorten collecteopbrengst 
 
Het storten van collecteopbrengsten doet u in principe bij een kantoor van ABN AMRO. Zij 
rekenen namelijk geen kosten voor het afstorten. Bij ABN AMRO kunt u met alle passen storten. 
U kunt eventueel ook bij de Rabobank afstorten. Daarvoor worden wel kosten bij ons in 
rekening gebracht, dus doe dit alleen als het niet anders kan. Voor het storten bij de Rabobank 
heeft u een Rabopas nodig.  
Voor het dichtstbijzijnde filiaal kunt u kijken op de websites van ABN AMRO 
(https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/pinautomaat-of-kantoor-zoeken.html) en 
Rabobank (https://www.rabobank.nl/particulieren/naar-uw-bank/).  
 
LET OP: vanwege corona en een serie plofkraken zijn de openingstijden van bankfilialen soms 
veranderd. Check via de website wanneer het filiaal waar u wilt storten open is.  
 
Heeft u vragen over het storten die hier niet beantwoord worden, neem dan contact op met het 
betreffende bankfiliaal. Even binnenlopen is vaak het snelst.  
 
Storten bij ABN AMRO  
LET OP: Bij ABN AMRO moet muntgeld apart van briefgeld gestort worden! De sealbag is 
alleen voor briefgeld. Als u toch muntgeld in de sealbag stopt komt dit niet op onze rekening 
terecht.  

Storten muntgeld  
1. Storten doet u in de in de regel in de grijze “G4S”-automaat. Druk op het scherm om te 

beginnen.  
2. Druk op “Goede Doelen”.  
3. Selecteer ons logo: Kerk in Actie  
4. U hoeft geen rekeningnummer in te toetsen.  
5. Deponeer uw collecteopbrengst in de afstortmachine. Als de stortingsbak vol is krijgt u 

een melding op het scherm. Klik dan op de knop ‘doorgaan’. Als u dat niet doet, wordt 
de storting wel verwerkt, maar komt er geen bon uit en deze heeft u wel nodig.  

6. Als u klaar bent vraagt de machine of u gereed en akkoord bent, u drukt op “ja”. Daarna 
drukt u op “Storting akkoord”.  

7. Neem uw transactiebon mee en bewaar deze goed. Hierop staat de datum en tijdstip 
van storting en de gestorte waarde.  

 

Storten briefgeld  
Met het oog op uw eigen veiligheid adviseren wij u de storting bij de bank altijd met twee 
personen te doen. De sealbags worden namelijk buiten in een automaat gestopt.  

https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/pinautomaat-of-kantoor-zoeken.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/naar-uw-bank/


Voor het storten van briefgeld bij ABN AMRO heeft u nodig:  
1. de sealbag die u van ons heeft ontvangen in het pakket met collectematerialen.  
2. de stortingsspecificatie die u bij deze brief via ons heeft ontvangen.  
3. de biljetten die u wilt storten  

 
Dit kunt u alvast thuis doen:  

1. Sorteer de biljetten op bedrag en tel het totaalbedrag op. Stop de biljetten in de sealbag. 
(Een sealbag kan maximaal 200 biljetten bevatten). NB: tel altijd met twee personen.  

2. Vul drie keer de stortingsspecificaties in:  
❏ het aantal biljetten van elke coupure, met daarachter het bedrag  
❏ het totaalbedrag  
❏ de datum waarop u de storting gaat doen  

U vult dus drie keer dezelfde gegevens in drie verschillende 
stortingsspecificaties. 

3. De eerste ingevulde stortingsspecificatie stopt u in de sealbag. Plak de sealbag dicht 
met de sealstrip. Een tweede stortingsspecificatie neemt u mee bij de storting en het 
derde exemplaar is de kopie die u bijvoegt bij de afrekenstaat.  

4. Noteer op de afrekenstaat in CollecteKracht het sealbagnummer bij opmerking. Het 
nummer bestaat uit 3 letters en 7 cijfers.  
 

Het storten zelf:  
1. Neem de sealbag mee.  
2. Neem de tweede stortingsspecificatie mee.  
3. Bij elke ABN AMRO vestiging kunt u buiten sealbags storten in de sealbagautomaat. 
4. Houd de sealbag bij het rechtervak met de streepjescode naar boven en de pijltjes op de 

sealbag richting de automaat. 
5. Het rechtervak wordt automatisch geopend.  
6. Leg de sealbag erin.  
7. De automaat sluit en u ontvangt een bon (deze komt er aan de rechterkant uit).  
8. Als u deze transactiebon hebt gepakt, stopt u in de linker brievenbus Blad 2 van de 

stortingsspecificatie (is extra controle voor de bank).  
9. De storting is gereed.  

 

Invoeren afrekenstaat 
1. Log in op CollecteKracht en ga naar “Mijn afrekenstaat”.  
2. Neem de gegevens van de storting over in de afrekenstaat.  
3. Maak foto’s of scans van de volgende bijlagen, upload deze op uw computer en voeg 

deze toe aan de afrekenstaat.  
❏ De derde stortingsspecificatie  
❏ De bon die u heeft ontvangen bij het storten van de sealbag  
❏ De transactiebon die u heeft ontvangen bij het storten van de munten 

De originele bewijzen kunt u bewaren voor uw eigen administratie.  



 
 

Storten bij Rabobank 
Bij de Rabobank stort u het munt- en briefgeld in dezelfde automaat. U heeft geen 
stortingspapieren nodig.  

1. Om te storten bij de Rabobank heeft u altijd een Rabopas nodig.  
2. Voer uw pas in en toets uw pincode in.  
3. Druk bij storten op “andere rekening”.  
4. Voer de cijfers van het rekeningnummer van Kerk in Actie in: NL68 RABO 033 596 22 11  
5. Voer als betalingskenmerk de vier cijfers van uw postcode in. Dan kunnen wij uw storting 

makkelijk terugvinden.  
6. Kies biljetten en/of munten.  
7. Voer als de eerste de biljetten in. Als u alle biljetten heeft ingevoerd drukt u op “gereed”.  
8. Schuif uw munten in de munteninvoer.  
9. Geweigerde munten vallen uit de onderkant van de automaat. Deze kunt u opnieuw 

toevoegen zolang u het telproces niet hebt afgerond. 
10. Als u klaar bent vraagt de automaat of u gereed en akkoord bent, u drukt op “ja”.  
11. Wanneer er wordt gevraagd om een transactiebon drukt u op “ja”.  
12. Thuis maakt u een foto of scan van de bon en voegt u deze als stortingsbewijs toe aan 

de administratie in CollecteKracht. De originele bon kunt u bewaren voor uw eigen 
administratie.  

 
 


