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De Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project  en I.M.S. bvba stellen voor: 
 

WinImsEuro – kasboekhouding 
 

Door een nauwe samenwerking slagen de Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project  en IMS bvba 
erin u een boekhoudpakket aan te bieden tegen zeer uitzonderlijke voorwaarden. 
 
WinImsEuro is een kasboekhouding die reeds meer dan 10 jaar in gebruik is bij tal van Vzw’s en 
feitelijke verenigingen. 
 
Wij zetten eventjes de troeven van WinImsEuro op een rijtje 
 

� Uiterst  gebruiksvriendelijke kasboekhouding (met of zonder BTW verwerking) 
� volledig in overeenstemming met de vereisten gesteld door de nieuwe VZW-wet met 

automatische opmaak van de verplichte bijlage (B en C) + zoveel meer 
� beheer van de vrijwilligersvergoedingen 
� voorzien van een standaard rekeningstelsel dat werd opgesteld in samenwerking met Opendoek  
� snelboeken : vanaf uw rekeninguittreksel rechtstreeks naar het grootboek dmv een paar 

muisklikken 
� beheer van klanten en leveranciers 
� klant- en leveranciersoverzichten (per boekjaar / alle boekjaren) 
� onbeperkt aantal  financiële rekeningen 
� beheer van  wachtrekening 
� uitgaande facturatie / groepsfacturatie (sponsors e.d.) 
� verzending facturen via email (PDF formaat) 
� rappelmodule (per brief of via email) 
� automatische afboeking via OGM medeling 
� jaaroverschrijdende rapportering (geschikt voor projecten die over meerdere boekjaren lopen) 
� analytische koppelingen (voor perfect beheer van al uw deelorganisaties) 
� uitgebreide exportmogelijkheden (Excel, PDF, Html…) 
� grootboekrapporten (totaal / analytisch / periode) 
� grootboekbalans (met of zonder decimalen) - totaal - analytisch 
� begrotingsmodule (met budgetcontrole) 
� patrimonium module (met extracomptabele afschrijvingstabellen) 
� schuldmodule (met aflossingstabellen en link boekhouding)  
� diverse automatische controles + rapportering 
� ONLINE-help functie met schermovername door een IMS operator 

 
 

Voorwaarden : 
 

� Normale prijs: 235,37 euro (incl BTW) 
 

� De Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project  prijs :  
� éénmalige aanschaf basislicentie incl 1 jaar support : 90 euro (excl Btw) 
� jaarlijkse supportverlenging is mogelijk tegen 50 euro (excl Btw) 
 

 

De jaarlijkse supportovereenkomst omvat de gratis upgrades van het programma en de ONLINE-
HELP functie. 
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Hoe deelnemen aan het project? 
 
De regsitratie en installatie verloopt vrij eenvoudig. 
 
Op de website van de Vlaamse Sportfederatie vzw   http://www.vlaamsesportfederatie.be  is er een 
link geplaatst naar het registratieformulier van WinImsEuro. 
 

 
 
 
Na het invullen en verzenden van uw registratiegegevens ontvangt u via e-mail de downloadlink en 
instructies voor de installatie van WinImsEuro. 


