
 
 
 

 

 
 
 
 
Jaargang  15                               Uitgave  3                     november 2013 
 
In dit nummer informatie over: 
 

• Mutaties eerder aanleveren !!! 
• Deadline december 2013      

• SEPA vooraankondiging  e-mail : post@stk-drenthe.nl 
• Verzuimprotocol   internet:  www.stk-drenthe.nl 
• December en 2014   telefoon:   0593-540093 

 
 
Mutaties eerder aanleveren !!! 

 
Hierbij het bericht dat wij niet meer 
kunnen garanderen dat mutaties die 
voor de 10e van de maand worden 
aangeleverd nog diezelfde maand 
verwerkt kunnen worden. Dit heeft te 
maken met de aanleveringstermijn 
van de betaal- en incasso-bestanden 
bij de bank i.v.m. SEPA en de nieuwe 
euro-incasso. 
 
Vanaf heden hanteren wij de volgende 

termijn: mutaties die voor de 8e van 
de maand aangeleverd zijn, worden 
diezelfde maand verwerkt. Voor 
contracten geldt dus dat de getekende 
contracten voor de 8e van de maand 
bij ons binnen moeten zijn. 
 

  
 

Deadline december 2013 

 
U dient zich ervan bewust te zijn dat 
wij in december de laatste 
loonverwerkingen over 2013 (!!!) nog 
kunnen doen. 
Dat betekent concreet dat wij 
contracten en contractwijzigingen 
vóór 8 december (volledig 
ondertekend) retour moeten hebben 
ontvangen. 
Ook extra uren, declaraties en 
gratificaties moeten (indien van 
toepassing) voor deze datum bij ons 
ingediend te zijn. 
 

SEPA vooraankondiging 

 
In november hebben wij nog 
geïncasseerd op de oude vertrouwde 
wijze. Vanaf december zullen wij 
overgaan op SEPA (hetgeen vanaf 1 
februari 2014 ook verplicht is).  
Voor de verenigingen verandert er 
weinig omdat wij overgaan op de 
Standaard Europees Incasso en 
daardoor gebruik kunnen blijven 
maken van de eerder verstrekte 
machtigingen. Daarnaast blijft de 
storneringstermijn 56 dagen.  
 
Omdat wij verplicht zijn de 1e keer 
dat geïncasseerd wordt middels 
SEPA u vooraf te informeren, kunnen 
verenigingen dit bericht beschouwen 
als vooraankondiging. Wij zullen 
rond 20 december het maandbedrag 
van december incasseren. De hoogte 
van het bedrag is uiteraard gelijk aan 
de nota van december welke wij u 
ook tijdig zullen toezenden. 
 
Ons incassant  ID  is de volgende: 
STK Drenthe:  
NL91ZZZ410175730000 
STK Drenthe Pensioen: 
NL38ZZZ515380080000 
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Verzuimprotocol 

 
Het verzuimprotocol heeft een kleine 
toevoeging gekregen m.b.t. het punt 
op vakantie gaan tijdens ziekte. U 
kunt het nieuwe verzuimprotocol 
terugvinden op onze website onder 
het kopje formulieren. Vanaf heden 
zullen wij nieuwe sportleiders het 
nieuwe verzuimprotocol meesturen bij 
de indiensttreding. 
Op verzoek sturen wij u het nieuwe 
document per post of per e-mail toe. 
 
 

  
December en 2014 

 
Net als andere jaren is het kantoor 
van STK Drenthe gesloten rondom de 
kerst: 

             
  
Van 23 december t/m 1 januari 
treft u het antwoordapparaat. 
 
 
De ervaring leert ons dat de 
percentages (sociale lasten en 
belastingen) voor 2014 pas laat in 
december bekend zijn en zeker nu er  
nieuwe gedifferentieerde percentages 
komen, verwachten wij u pas in 
januari 2014 hierover te informeren. 
Wij zullen verenigingen in januari het 
nieuwe inlegvel meesturen. 
 
U dient in elk geval rekening te 
houden dat de instaptrede voor de 
pensioenpremie van 50% naar 60% 
gaat in 2014 (indien er deelgenomen 
wordt aan de pensioenregeling). 
 
 
Medewerkers kunnen ook in 2014 
(nog steeds) deelnemen in onze 
collectieve (zorg)verzekeringen. 
 
Gegevens collectiviteiten: 
 
Zilveren kruis Achmea 
Nr. 207200280 
Univé verzekeringen 
Nr. 25722 (internetcode jW51dH05) 
 
 
 

Bij Univé hebben wij ook collectieve 
contracten voor: 
- aansprakelijkheid particulieren 
- personenautoverzekering 
- motorverzekering 
- doorlopende reisverzekering 
- rechtshulpverlening 
 
 
De jaaropgaven over 2013 worden 
eenmalig verstrekt en worden 
verstuurd samen met de loonstroken 
in januari 2014. 
 
 
De datum van het doen van 
salarisbetalingen is contractueel 
bepaald op de 25e van de maand. Als 
de 25e in het weekend valt, zal de 
betaling iets eerder plaatsvinden en 
rondom feestdagen hanteren wij 
hetzelfde principe. 
 
 
De bereikbaarheid van het kantoor 
van STK vindt u ook terug op onze 
website www.stk-drenthe.nl, maar op 
dit moment geldt het volgende: 
 
Maandag  08.00-15.00 uur 
Dinsdag  08.00-16.30 uur 
Woensdag  08.00-15.00 uur 
Donderdag 08.00-16.30 uur 
Vrijdag  08.00-12.00 uur 
 
Al weer vijf jaar is de samenstelling 
van het bureau ongewijzigd en kunt u 
één van de volgende medewerkers 
treffen: 
 
Astrid Sijbring-Stuit 
Geesje Jonker-Dekker 
Janny Grootjans-Evenhuis 
 
 
Mutaties m.b.t. uren en salaris 
dienen doorgegeven te worden door 
de verenigingen, maar wij horen 
graag ook van de sportleiders als er 
iets niet goed gaat. Als u teveel of te 
weinig betaald krijgt, of als u 
bijvoorbeeld gestopt ben bij een 
vereniging. Wij versturen maandelijks 
de salarisstrookjes en doen dat vooral 
uit het oogpunt van de controle. 
Gaat er iets fout dan willen wij het 
graag zo snel mogelijk herstellen ! 
 
 
 


