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Afstorting collectes

Geachte collega,

Tot u wendt zich een plaatselijke/regionale vertegenwoordiger van StichtingZOA voor het
afstorten van de jaarlijkse collecteopbrengst.

Stichting ZOAmaakt deel uit van de Stichting Collectenplan (SCP). Met de SCP is Rabobank
een arrangement (mantelcontract) overeengekomen met verbijzondering naar Stichting ZOA
over afstorting van de jaarlijkse collecte en overige acties.
Het arrangement met SCP en de deelnemers aan het arrangement kunt u vinden op het
Raboweb, onder bedrijven, Klant & Formule, Franchise & Arrangementen, Non profit,
Collecteplan (SCP).
Het arrangement biedt collectanten de mogelijkheid om ook af te storten met een niet Rabobank
pas. Stortingen moeten dan wel bijgeschreven worden op onderstaand rekeningnummer.

Wij verzoeken u wiendelijk om

de collecteopbrengsten conform het arrangement te verwerken
en te storten op rekeningnummer NL93 RABO 0387 6289 08 ten name van Stichting ZOA bij

Rabobank Noord Veluwe.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Met wiendelijke groet,
Roland Scholte
Assistent Accountmanager Grootzakelij k

Codperotieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdom
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Beste meneer/mewouw.

U cocirdineert de collecte vanZOA in de uw toegewezen collecteplaats. Voor het afstorten van de
collecte zijn een aantal afspraken met de Rabobank, namelijk:
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Collectebussen worden samengevoegd tot grotere stortingen. Er wordt minimaal € 1.000,- en
maximaal € 3.000,- aan munten per dag door een co6rdinator in hetzelfde bankkantoor afgestort
(of minder dan € I .000,- indien het de totale storting of eindstorting betreft).
Neem de bijgevoegde brief 'aan de medewerkers van de Rabobank' mee tijdens het afstorten.
Stort de collecteopbrengst af op rekeningnummer NL93 RABO 0387 6289 08 ten name van
ZOA onder vermelding van regio- cq collectenummer.
Afstorten van collectegelden vindt alleen plaats met behulp van de CDS (Cash Deposit System).
Er kan ook met een pas van een andere bank afgestort worden.
Overboekingen aan de balie naar de rekening vanZOAvinden niet plaats.
Leg verantwoording af over de storting aanZOA door middel van het regu
(verantwoordingsnota) van de CDS en een stortingsbevestiging.
Indien de storting omvangrijk is, is het advies om I maand van te voren contact op te nemen met
de lokale Rabobank om tijdstip en locatie af te stemmen over het afstorten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Een goede collecte week toegewenst!

Met wiendelijke groet,
Roland Scholte
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