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Informatie 

met betrekking tot 
digitaal toezeggen 

 

Als uw e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is ontvangt u aan het begin van de 

actie Kerkbalans een e-mail van kerkbalans@pgoegstgeest.nl met daarin een link naar 

het digitale toezeggingsformulier. 

• Door te klikken op die link komt u automatisch terecht op dat digitale 

toezeggingsformulier. 

• U vult het jaarbedrag in dat u wilt toezeggen, de termijnen waarin u dat bedrag 

wilt betalen (maximaal 10: de maanden februari t/m november) en de 

betaalwijze: incasso of iDEAL. 

• Kies bij voorkeur voor Incasso; dit heeft voor ons en onze vrijwilligers grote 

voordelen. De bijdragen worden door de bank geheel automatisch en tegen zeer 

lage kosten verwerkt. En we hebben er administratief geen omkijken naar, wat 

een flinke tijdsbesparing betekent. De machtiging voor incasso geldt alleen voor 

het komend kalenderjaar. U heeft altijd het recht om de incasso door uw bank 

terug te laten boeken.  

• Controleer of het IBAN juist is en zo niet, vul het juiste IBAN in. 

• De bevestiging van de toezegging wordt naar het vermelde e-mailadres gestuurd. 

U kunt dat e-mailadres wijzigen. 

• Vervolgens gaat u naar het volgende scherm om de toezegging te bevestigen. 

Als de toezegging succesvol is verwerkt krijgt u daarvan niet alleen op het scherm een 

bericht, maar ontvangt u ook van kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl een bevestiging  

op het bovengenoemde e-mailadres. 

Als u nog niet eerder het College van Kerkrentmeesters hebt gemachtigd voor incasso, 

dan bevat die e-mail een bijlage met een zgn. SEPA machtiging. Deze is voor uw 

administratie. 

Wij verzoeken u vriendelijk het toezeggingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen 

nadat u het hebt ontvangen, doch vóór 29 januari 2022. 

Als u vragen hebt, kunt u altijd via e-mail kerkbalans@pgoegstgeest.nl contact opnemen 

met de coördinator Actie Kerkbalans Chris van der Oord. 
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